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ততীয় সংস্করণের তামিক। 

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষ/-পর্যং-গ্রবত্তি ৪ উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠান্চী অন্থমবণে 
খত প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভুগোল”-এর দ্বিতীয় সংস্কবণ অত্যক্প কালেব 
ই নিঃশেধিত হওয়া ইভাব স'শোধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ 

শিত হইল। ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে গ্রন্থথানি বিশেষ আদৃত হওয়ায় 
ম বিঙিশ্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কাধে শিযুক্ত আমাব সতকমীদেব সরত্জ 
[াদ জানাইতেছি | 
পরিশেষে বক্তবা যে যাহাদেব জন্ত এই সংম্ববণটি প্রকাশিত ইল, 
*চােব উপকাবে আমিলেই আমাব শ্রম সার্থক মনে বরিব। 

লকাতা বিশ্ববিভালয় অনিল মুখোপাধ্যায় 
২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৬ 
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এন আত 

মানুষ ও তাহার পরিবেশ 

প্রথম অধ্যায় 

তমিক্কা 

লংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা (1)6710012 পণ 17000067006)-- 

মান্ষেব ব্ষয়িক জীবনযাত্রার সতিতভ তাভাৰ পাখিব পরবিধেশের (61101). 

09170) যে কামকাবণ-সম্বন্ধ আছে, £সাব্ষষ্বে তত্ববধিচারকে বলে বৈষমিক বা 

অর্থনৈতিক ভূগোল । 
মাম পথিবীতত বাস কবে, পৃথিবীতেই ভাঙার জীবন্মাজ্ঞা নিবাহ কবিয়। 

থাকে । পখিবীব আলবাধু, উাদ্তুচ্জ, ভ প্রকৃতি, *তিজ সম্পদ গুক্াতব দ্বারা 
তাশাপ্র জীবন নানা ভাবে প্রভাবিত হয়, আবাব তাভাব প্রিয়াকলাপেব ফলেও 
সাহাব চাবদিকেব পাথিণ পবিবেশে ঘটে পানাঝপ পর্রিবর্তন__বনভমিব স্থলে 

দেখা দেয় গ্রাম প| শহবের মতে] পোকালয়, বোজাকক্স বুক চিিয়' বাহিব 
হইয়া আসে বড ধড সামুত্রিক খ।ল, এহরূপ আবওড কত কা? মাভষ আর 
পৃথিবীব মধ্য আন্ছ এইবূপ একটি তি য়া-প্রতাত্রয়াব সম্বন্ধ, আর এভ সঙ্গন্ধটিব 
মূলে আছে কাষকাবণের খেলা । ভূগোলে প্রধান কাজ হইল এই কাযক'রণ- 
সন্বন্ষেব স্ববপ উদঘাটন কন|। 

কিন্তু মানষেব ক্রিম্বাকপাপ ব্তমুখী। তাঠাব এই বৎমুধী ক্রিয়াকলাপেব 
মধো যে দিকটা বিশেষ করিয়া তাহাব বৈষায়ক জীবনের সহিত সঙ্গি, 
ভাহারই সঙ্গে তাভাব পাথিব পরিবেশের কাঁষকারণ-সন্বপ্ধ কিবপ, সে তত্ব 

উদঘাটনেব দায়িত্ব বৈষধিক বা অর্থনৈতিক ভগোলের। 

পৃথিবীর সর্ধজ মান্ষেব বৈষয়িক জীবন এক ছীচে ঢাল? নয়; কোথাও 

বনের ফলমূল সংগ্রহ করা ঞশার বনেব পশুপক্ষী শিকার করাই তাহাব প্রধান 
উপজীবিকা , কোথাও তাহাব প্রধান উপজীবিক কলুষিকায। কোথাও প্রধানত: 
শ্রমশিল্পের অনুশীলনকে ই সে জীবিক1 অর্জনে পন্থা বূপে গ্রহণ কবিয়াছে। 
এইক্প পার্থকোর কারণ কী? 



২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ত্গেোল 

ইহার কারণ প্রধানত: ছুইটি। প্রথমতঃ, বিভিন্ন পার্থিব পরিবেশ 
তাহাকে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়া থাকে--যেখানে সংরৎসর 
মাটির উপর কঠিন বরফের স্ত.প জমিয়া থাকে, যেমন উত্তরের হিমমরু বা তুলা 
অঞ্চলে, সেখানে কৃষিকাধ চলে না], যেখানে ভূমিভাগ পবতসন্কুল, অথবা 
যেখানে তিব্বতের মতে! আকাশচুম্বী মালভূমির অবস্থান, সেখানে মাছের চাষ 
এক হাসির কথা। দ্বিতীয়তঃ মানুষের সংস্কৃতিগত পার্থক্য অন্থ্যায়ীও 
মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে--আমেরিকার যুক্তরাষ্ 
খনিজ সম্পদে সুসমুদ্ধ, কিন্তু সেখানকাব বেড হ্িয়ানবা তাহাব ব্যবহার 
জানিত ন। বলিয়া যান্ত্রিক শ্রমশিল্পে উন্নতি লাভ কবিতে পাবে নাই, হউরোপ 
হইতে ওপনিবেশিকরা সেখানে বসতি স্থাপন করার পবই সেখানে বিবিধ 
যান্ত্রিক শ্রমশিল্পেব উন্নতি ঘটে । 

মান্থুষকে তাহ।র পাথিব পরিবেশ, যেমন জপবাধু, প্রকৃতি, স্বাভাবিক 
উদ্ভিজ্ঞ প্রভৃতি হইতে পৃথক করিয়া দ্রেখা যা, কিন্থ তাতাব সাংস্কৃতিক 
পরিবেশ হহতে তাহাকে পৃথক্ কবিয়া দেখা যায় পাসে ভাবে দেখিতে 
গেলে মানুষ হইয়া দাভায় জৈবধমা প্রাণী মাত্র, জীবকুলের মধো মাছুষের 
বিশিষ্ট পরিচয়ই তাহার সভ্যতা-সংস্কতিতে । খুপনিবেশিক যুগেব ইউরো- 
পীয়ের! ছিল সাধারণ ভাবে একই সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকাবা ; কিন্তু ক্যানাছা, 
যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আজেন্টিনা, পেক্ু, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যা্ড 
প্রন্থুতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন কবায় পুথক পৃথক পাধিব পরিবেশে আসিয়া 
তাহারা আজ পৃথক পথক্ ভাবে শিজেদের বৈষয়িক জীবনবাত্রা নিবাহ 
করিতেছে । এই সব দেশের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপে আজ যে নানাবূপ পাথক্য 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল কারণ ইহাই । ভূগোল-বিজ্ঞানে তাই মানুষ 
বলিতে শুধু জৈবধর্মী মানুষকেই বুঝায় না, বুঝায় সংস্কৃতিসম্পন্ন মানগুবকেও। 
মানুষের এই যে সংস্কৃতি, তাহ উচ্চ বা নীচ বা অন্ত কিছু হইতে পারে, কিন্ত 
সম্পূর্ণ সংস্কৃতি-বিহীন মানুষের অস্তিত্ব ভূগোল-বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয় না! । এই 
যে মানুষ, ইহারই বৈষয়িক জীবনযাত্রার আর যে পাধিব পরিবেশে মেঠ 
জীবনষাত্র। নির্বাহিত হয় তাহার মধ্যে অবিরাম কাঁধকারণ-সম্বদ্ধের যে ক্রিয়- 
প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহার দ্বরূপ উদঘাটন করাই বৈষয়িক বা অর্থনৈতিক 
ভূগোলের যথার্থ কাজ । তই অর্থনৈতিক ভূগোল একটি গতিশীল (457870$0) 
শান্্র। এই শাস্ম্ের প্রাণকেন্দ্র হইল মানুষ । স্থানগত প্রাকৃতিক অবস্থানিচন্ধকে 
শ্বীয় আয়তে আনিয়া সানগ্রিক মঙ্গলের জন্ ত্রব্যসন্ভারের উৎপাদন, বণ্টন ও 

ভোগের ষে স্থপরিকল্লিত প্রয়াস তাহারই অনুশীল্ল এই শান্ত্ের বিষয়বস্তু । 
এই দিক হইতে বিচার করিলে অর্থ নৈতিক ভূগোলকে সমাজ্জ-বিজ্ঞানের একটি 
বিশিষ্ট এবং অতি গুরুত্বপুর্ণ শাখা বলিয়! স্বীকার করিতে হয়| 

অনুশীলন-ক্ষেজ্র (5৫০০৪) _অর্থনৈতিক ভূগোলের অনুশীলন ছুই 



ভূমিকা ৩ 

রক রের--ব্ণলামুলক (৫6501:1055) ও গঠনমুলক (001050500৮5) । 

পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান ব্ষরিক ক্রিয়াকলাঁপকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
রূপে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহার ধারাবাহিক আলোচনাফে বণনামূলক অন্গশ্ীলন 
বল। হয়। কিন্তু পরিবেশ এবং মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়ীকলাপেব কার্ষকারণ- 
সম্বন্ধের বর্ণনামূলক অন্গশীলন ছ্বার। লব্ধ যে জ্ঞান বিভিন্ন অঞ্চলেব অর্থনৈতিক 
উন্নতির উপাম হিলাবে প্রঙ্জোগ করা হয, ভাহাকে গঠনমূলক অন্শীলন বণ 
হয়। অর্থপৈতিক ভূগোল পাঠে বণশামুলক সঠশীলন ও গঠনমূলক অন্ঠশীপন 
অঙ্গার্গিভাবে জডিত। 

ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পাববেশ মানবজাতির ষে সমস্ত প্রধান প্রধান 
ইবৈষয়ক ক্রিয়/কলাপকে প্রভাবান্বিত করে তাহাদেব বিভিন্নত। হিসাবে অর্থ- 
নৈতিক ভূগোলেব অচ্কশীলন চাবি শ্রেণাতে 'বভক্ত। 

(১) ভমি বা জলশাগ হতে দ্রব্যাদি উত্পাদন কব মাজৃষেব* সর্বপ্রধান 
বন্তি। এই উতৎ্প।দ্রনকে মুখ্য ব। প্রাথমিক উত্পাদন (21500275 0:00০- 

5077) বপ। হয। প্রাথমিক উত্পাদন আবাব পচ প্রকারের-(ক₹) কৃষিজ 
উৎ্পাধন, (খ) মহন্ত উত্পাদন, (গ) খনিজ উৎপাদন, (ঘ) বনজ উৎ্পার্দন এবং 

(ড) শিকার-বৃত্তি হইতে উত্পাদন । পূথিবাব বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কাঁচামাল 
এবং ছনসাধারণেব ভোগে ব্যবহৃত খাগদ্ব্য প্রাথমিক উৎপাদনের লাহাযো 
সংগৃহীত হয় প্রাথমিক উত্পাদন বন্ধ হইলে পথবীব সবপ্রকার বৈষা্ক 
ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়। ধাইবে। 

(২) প্রাথমিক উত্পাদনের দ্বারা আহত দ্রব্যাদি প্রায়শই উতৎপাদশক্ষেত্রে 
ভোগ কবা যায় না। সেহ কাবণে উত্পাদনকেন্ত্র হইতে ভোগকেন্দ্রে এই সমস্ত 
দ্রব্যাদি পরিবহন (718050010 করা প্রয়োজন । অতঞএন প্রাথমিক উৎ- 

পাদনের পবেই পবিব্হনের স্থান। 

(৩) আবাব প্রাথমিক উৎপাদন দ্বারা আহত দ্রব্যসমূহ ভোগকেন্জ্রে 
পবিবাতিত হইবার পরও অনেক ক্ষেত্রে বপাস্তরিত না হলে ভোগ কর! 

সম্ভব হুয় না। ডদাহবণ স্বরুপ বলা যাউতে পাবে যে, চাষের ক্ষেত্র হইতে 

"আহত পাট ভোগকেন্দ্রে পবিবাহিত হইবার পবও চট, থলে, দি প্রভৃতিতে 
সপাস্তরিত না হওমুা! পর্যস্ত ভোগ করা সম্ভব হয়] উঠে লা, অনেক ক্ষেত্রে 

এনভডাবে রূপান্তরিত হইঞ্জাই তবে ভোগকেন্দ্রে পবিবাহিত হয়। প্রাথমিক 
উৎপাদন দ্বারা আহত ভ্রব্যাদিৰ এই রূপান্তরীকরণকে গৌণ উগুপাদজ 
(58০00081ড 0:0000007) ব। যন্ত্রশিল্প বলা হয়। সভ্যতার উৎকর্ষের 

সহিত এবপ গৌণ উৎপাদন্তনব প্রাধান্য ভ্রমশ:ঃ বুদ্ধ পাইতেছে। 
(৪) প্রাথমিক ও গৌণ উত্পাদন ধাবা লন্ধ দ্রব্যাদি আভাস্কবীণ বা 

£বদেশিক ভোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া] থকে । ভ্রব্যাদির ব্যাপক ভোগ বা 
শাবহারই বাণিজ্যের (0156) স্থচক | 



৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

প্রাথমিক উৎপাদন, পরিধহন, গৌণ উত্পাদন ও বাণিজ্য-_মান্থষের এই 
চারিটিই অর্থ নৈতিক বৃত্তি। মান্ষষের পরিবেশের সহিত এই বুতিগুলিব থে 
কার্ধকারণ-সন্বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাব স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই অর্থ নৈতিক ভূগোলের 
মূল উদ্বোশ্ু। 

অনুশীলনের পন্ধাতি (1$056,05 ০£ 5৪১%)-_-এই বিশাল পৃথিবীব 
অগণিত ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্্যকে একত্রে বিচাব কর সম্ভব নহে 
বলিয়া অর্থ নৈতিক ভগোলেব অগ্শীলনেব জন্য মাধাবণতঃ দুইটি পদ্ধতি অন্ুস্যত 

হইয়া থাকে । ইহাদেব একটিকে বিষয়ান্ুগ পদ্ধতি (০7:108] 8770080%) 

এবং অপবটিকে আঞ্চলিক পদ্ধতি (106109001 91019099801) বলা হয। 

বিষ্য়ান্তগ পদ্ধতি অন্রসাবে মে কোন একটি আথিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন 
প্রাথমিক উত্পাদন, পাববহন, চন্ত্রশিলল ঞভতি, স্বতন্থশাবে পৃথিবীর বোন কোন 
স্থানে ক কি ভৌগোলিক ও সা*স্কৃতিব পরিবেশের প্রভশণে কিভাবে বিকাশ- 
ল।ভ কবিম্াছে তাহার বিশদ আলোচন। কবা তব । আব, আঞ্চলিক পঙ্গাত 

অন্ুসাবে পথিবীব কোন একটি অঞ্চপকে শ্বতন্থব ভাবে লঙষা ডহাব পবিবে* এ 
আথিক অবস্থাব মধ্যে যে কাযধাবণেব পাবস্পবিক সশন্ধ বহিয়াছে তালবত 
বিশদ আলোচন| কব] হয। বশ্মান পুস্ক প্রলান 5: বিষযাচগ পদ্ধা তই 

অন্ুশ্থত হইবে । 
অন্যান্য পরম্পর-সম্পকিত শান্তর সহিত ইহার জন্বন্ধা 065 £619- 

61018 60 06126 81115] 59912065)- পরতো বটি শাস্মকে5 অন্যান্ত নাশ। শা 

হতে বহু তথ্য সংগ্রহ কবিতে ভয , ভূগোল ও হহাব খ্যতিক্রমস্থল "হে - 

ইহাকেও অন্তান্ত বগ শান্ত হহতে নান। তথা সংগ্রত বখিতে হয়। শভেঙক 

মানবেব বিবিধ পাথিব পবিবেশে্ব মধ্যে একটি , এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য 
ংগ্রভেব জন্য ভগোল প্রপানতঃ ভতন্বেৰ (360919£5%) উপব নরবশীল । জল- 

বাধু ও আবহাওয়া মানযেব আব এক শ্রেণীৰ পাথিব পরিবেশ , এ বিষয়ে তথ্য 
সংগ্রহেব জন্ত ভূঁগোপ নিভর কবে প্রধানতঃ আবহবিগ্ভাব (10650910108) 
উপব। ন্বাণাবিক উদ্চিজ্জ মান্তষে" আব একটি পাখিন পবিবেশ , এ বিষয়ে 
তথ্য স"গ্রহেব জন্ত গোল উচ্ছিদবিজ্তানের (8০0৪1)5) মুখাপেক্ষী । অই্- 
ভাবে জোাতবিজ্ছান (48900092075), সামুদ্রবিছ্যা (000021702181 195), 

জীববিজ্ঞান (810109£5) প্রভাত নানা এাস্বব উপরই ভূগোল নিভখশীল। 
আবাব মাগ্চষ ও তাহার ক্রিয়াকলাপ সম্যক্রূপে অন্তধাবনের জন্ত ভূগোল, 
সমাজতৰ (5০9০1091945), নুতত্ (40009001985), ধন।বজ্ঞান (:০০০- 

10105), খাষ্বিজ্ঞান (০011005)) ইতিহাস (71515) প্রভৃতি অন্তান্য ব্ত 

প্রকার শাস্ত্বেব উপর নির্ভরশীল | কিন্তু তাই বলিয়া! ভগোল এই সব শাস্সের 
সার-সম্বলন নয়। অন্তান্ত শাস্ত্রের মতো ভূগোলেরও একটি নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গি 
'আছে। সেহ বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্ষিতেই ডূগোলে, বিভিন্ন শান্ত হইতে সংগৃহীত 



ভূমিকা € 

'তথ্যা্দির বিচার হইয়া থাকে। ভূগ্গোলেব এই বিশিষ্ট দৃষি ভঙ্গিতে মাতষ ও 
ভ্বাহার পরিবেশ কার্কারণ-সম্বদ্ধেব পাবস্পবিক স্থত্তে আবদ্ধ । 

ভূগোল শাস্ত্রে অন্তান্ত বহুবিধ শাস্ব হইতে নানা তথ্য সংগ্রশ্ কবিতে হয় 
বলিয়| ইস্কাকে প্রধানতঃ চাবিভাগেো ধভক্ত করা হইয়। থাকে । যথা-- 

(১) গাণিতিক ভূগোল (020)07201081 96051510105) হাশন্তে পৃথিবীর 

অবস্থান, ইভাব আকাব ও আয়তন, আবঙন ৪ পরিক্রমণ, অক্ষাংশ ও দেবে 

পৃষ্টের বিভাগ প্রভ্তষ্ ইহাব আলো।চ্য বিনয়বস্তু। (২) প্রাককাতিক ভূগোল 
(51)১০৪1 0০০91 8171)%)__-পাষ্টর গঠন ৭ উচ্চাবচন্া, স্থল ও জলভাগেব 
বটউন, জশবাগু, সমৃদ্রন্বোত, মুন্তব।। খশিজ সম্পদ প্রভৃতিই ইহার প্রধান 
আলোচ্য বিষন়বস্থ | (৩) রাজনৈতিক ভূগোল (0110091 (550£18.010%)-- 

দেশ ৪ মহাদেশে ভপুগেব বাশ, পাব বিভিন্ন দেশ ৪ মহাদেশের 
মারবাপী, তাহাদল বাইঈটবাবস্থ, শাটাব-ব্যশহাপ, উপ্জীবিক। গ্রনুতিই উঠার 
প্রধান আশ্লাচা বমঃবর্। (91 অর্থ নৈতিক ভূগোল (£.00100701৩ 

0১০111)51-দ*শন পনসম্পদের উত্পাপণ, উহাদের বন্টণ পর্বব্হন ও 

"ভাগ প্রভর্িই »উত ৫ল শাশুশ্ীব আআতলাচা 2 সিসবস্থ | 

অর্থনেতিক্ক কণোল বহনব হগে।ল।া আশাবনেম হইলেও প্রাকৃতিক 

ভণ্গাপ, বাছনৈতিক ভগোপ এব" শাণি হক গোলের সাঠনত অঙ্গার্গিভাবে 
জিভ , কাবণ “কান মধগুলল দৎগাপণস। *বশময় ভতাধি বৈষধিক প্রিয়াকলাপ 

এ অঞ্চলে ক-প্রকিতি, জল বাণ পভ প্রা ঠক পবিবেশেব উপব বহুপাংশে 

নিব করে। যান্ষেব বৈশধিকাাধশাকলাপ আবাৰ বাজননত্তিক অবস্থার 
ডপৰ শিবশীল। বাল্সা-শা পশ্দে,ব টিপ আশব।খ পর্থবীর গতি খত পবিবত্তন, 

সমুদ্রে জোয়াব-নলাট। শাধুঞ্জবাভ প্রভৃচি কিরূপ প্রভাষ বিস্তাব কবে তাহ? 
আমব। গাণিনিক গাল পাঠে বুঝতে পাবি? 

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যক ভূগোল-_বোন কোণ ভৌগোলিক 
তথনৈতিক হধগোল (চ6.৩900]010 09018131)৮) ও বাশিজাক ভগোল 
,00]00191 (3০০০191])ঘ) কলিগ” ছহটি পুখল শাস্ত্রেণ অস্থিত্ব শ্বাকাঁর 

কবেন। তাহ।দেব মভ গ বৰেশর মাত ঝ্য়ি-প্রতিক্রিযার মধ্য দিয়! কি 
ভাবে মান্তযেব অথনৈতিক দীন গডিয়া উঠে তাহার অনুশীলন অর্থনৈতিক 
ডগোলেব বিদয়বস্, আব বাণ'জ্যক ভূগোল হইতেছে এই ভাবে মান্ষের ! 

বার্ণাঙ্গক ক্রিয়াক্লাপেব তত্ব বিচীব। তবে এভবপ স্বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত 
নতে । কারণ, অর্থনোতক উগোলেব প্রসাব বাণিজ্যিক ভূগোলেব প্রসার 

অপেক্ষা ব্যাপকতর এঞজং ম।ন্ষেব পাখিব পরিবেশ ও ত্বাহাব বাণিজ্যিক 

ক্রিয়াকলাপেব মধো যে কাযকাবণ সন্বদ্ধ বহিয়!ছে তাহার তত্ববিচারও অর্থ- 
নিক ভূগোলের অঙ্গীভৃভ। 



৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

প্রষ্মোতর 

1,:106005 25010500510 (6০819101)5, [090805 006 10000708006 ৪10 00 

80012 0£ 0176 57291606, 

(অর্থনৈতিক ভূগোল কাহাকে বলে” এই শান্ত্রেব প্রয়োজনীয়তা এব* অনুশীলনক্ষেন্ত 

নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৪) 
2, 20001705605 161200200£ 80013010210 069০0818105 আট] 00617911169 

58015065. 

(অন্তান্ত পরম্পর-সম্পকিত শাস্ত্রে সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের কি সম্বন্ধ ভাহ' 
বুঝাইয়া বল। ) (পৃঃ ৪--৫) 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

পৃথিবী ও পাধিব পরিবেশ 

সৌরজগ ও পৃথিবী_ধ ও কৃখের চারদিকে ঘর্ণযমান গ্রহ, 
উপগ্রহ ও ধূমকেতু লইয়া যে বিশাল জ্যোতিষ পরিসার উহার নাম 

সৌরজগৎ (5018: 5596620)1 স্ুর্যকে কেন্দ্র করিয়া উহা হইতে ক্রমবর্ধমান 

দুরত্ব অন্গসারে প্রথমে বুধ (ক্ষুদ্রতম গ্রত ) এন্ং তাহার পর যথাক্রমে শুক্র 

( পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ ), পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ( বৃহত্তম গ্রত ), শনি, 
ইউরেনাস, নেপচন এবং প্রটো! এই নয়টি গ্রহ নিজ নিজ নিদিষ্ট গতিতে স্থ্যকে 
পশ্চিম হইতে পুর্বদিকে অবিরত প্রদক্ষিণ করিতেছে । মঙ্গল ও বুহম্পতির 
মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রায় ২০০০ ক্ষত্র ক্ষুদ্র গ্রহ বা গ্রহীণু লইয়া গঠিত 
গ্রহাণুপু€ও (850510105) এক সঙ্গে সৃধকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । সখ এই 

গ্রহসমূহের উপবুত্তাকার (61110600০51) কক্ষপথের (০9:৮10 এক নাভিতে 
(9০05) অবস্থিত রহিয়াছে । পৃথিবী স্ষ হইতে গড়ে* প্রায় ৯৩ কোটি 
মাইল দূরে থাকিয়া স্ধকিরণের ২৩ কোটি ভাগের মাজ ১ ভাগ পায়। 
উহাতেই পৃথিবীপৃত্টে কত উত্তাপ, কত আলে]! 

কোন কোন গ্রন্থের আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রতও রহিয়াছে । ইহার। 
শ্ জলা শা শিকিসপীস্পা পিপি | পিক এট স্পা সস 

*্পৃথিবী হইতে হুর্ধের দূর সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়| ১ল। জুলাই তারিখে [ পৃথিবীর অপশূর 
(912৫1197) অবস্থান ] প্রায় »'৪৫ কোটি মাইল এবং এর দূরত্ব হাস পাইতে পাইতে ৩১শে 
ডি সম্বর [ পৃথিবীর অনুস্র (298:$12911০1) অবস্থান ] প্রায় ৯১৫ কোটি মাইলে দীড়ায়। 



পৃথিবী ও পাধিব পরিবেশ ্ 

আবার ইহাদের অধিপতি গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতেছে। গ্রহগণের ন্যায় 
ইহাদেরও নিজেদের আলে! নাই । সুর্যের আলোকেই ইহার! আলোকিত । 
চন্দ্র পরথিবীর একমাত্র উপগ্রহ এবং উহার নিকটতম জ্যোতিক্ষ--মান্র ২৩৮ 
লক্ষ মাইল দৃরবর্ভা। ইহার আয়তন পৃথিবীর সঁ৮ অংশ মান্ছ। পৃথিবীকে 
পশ্চিম তইতে পূর্বদিকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিতে চন্ছের ২৯২ দিন সময় 
লাগে। 

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্ষাণ্ডের (810156:56 ) অকিক্ুত্র অংশ এই মৌর জগৎ 
আব এই সৌর জগতের এক অতি সামাগ্ধ অংশ আমাদের এই পৃথিবী _ 
যেখানে আমরা বাস করি। 

পৃথিবীর আকৃতি ও আয়তন-_পৃথিবীর আরুতি একটি অভিগত গোলক 
(91905 521521010)-এর ন্যায় । উহার মেরু ও বিষুব-ব্যাঁপ যথাক্রমে ৭৮৯৯ 

ও ৭৯২৬ নাভল এবং উহার উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম বুহতভম পরিধি যথাক্রমে 
প্রায় ২৪,৮৬০ ও ২৪,৯০৬ মাইল । পৃথিবীপষ্ঠের মোট আয়তন ১৯*৭ কোটি 
বর্গ মাইল । উহাব প্রায় ২৯*২০০ (৫"৭ কোটি বর্গ মাইল ) স্থলভাগ, অবশিষ্ট 
প্রায় ৭০৮০০ (১৪০ কোটি বঙীমাইল ) জলভগ। 

পৃথিবীর গতি-_পৃথিবীর আবর্তন (008000.) ও পরিক্রমণ 
(75০01001011) এই ছুইটি গতি রভিদাছে । পুথিবী নিজ অক্ষের* চাবিদ্দিকে 
অবিরত পশ্চিম ইচ্ছে পুবদিতক ঘরিতেছে । ইহাকে পখিবীব আবতন গতি 
বলে। একবার সম্পূর্ণরূপে আবতিভ তইতে পৃথিবীর মোট ২৪ ঘণ্ট। সময় 
লাগে। এই সময়কে সৌব দিবস (59121 42% )** বলে । একদিন একব!র 
আবঙন হয় ধলিয়। পুথিবীর এই গতিকে আহ্িক-গণ্তিও বল। হয়। পৃথিবীর 
আবতনের ফলে তৃপুষ্টে পষায়ক্রমে দিবা ও রাত্রি, প্রভাত ও সন্ধ্যা, এবং উষা ও 

গোধুলি হইতেছে । আনার এই আব্ঙনের ফলে বাযুপ্রবাত ও সমুদ্র আোত 

উত্তব গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলাধে বাম দিকে কীকিয়া যাইতেছে, 

( ফেরেলেব স্বজ্ )। 

পথিধী নিজ অক্ষেব উপর আবতিত হইতে হইতে একটি নিদিষ্ট 
উপবস্তাকার কক্ষপথে ( এই কক্ষপথের পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি মাইল ) গড়ে 
প্রতি সেকেণ্ডে ১৮২ মাইল বেগে পশ্চিম হইতে পুবদিকে স্যকে পরিক্রম্ণ 
করিতেছে | ইঠাকে পরিক্রমণ-গতি বলে। শুযকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিতে 
পথিবীর ৩৬৫ দেন ৫ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ৪৭ সেকেওড সময় লাগে। ইহাই আমাদের 
সৌর বঙসর। একবার স্ুর্ধকে প্রদক্ষিণ করিতে এক বৎসর দময় লাগে বলিয়া? 

* পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুরেখাটি ধবনন্ঞ্জের অভিমুখী হইয়া কঙ্গ-সমতলের সহিত সদাই প্রায় 

৬৬২” কোণ করিয়া অবস্থিত থাকে । 
+* হুর্ঘ-নিরপেক্ষ ভাবে এক পাঁক ঘুবিতে পৃথিবীর ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেওড সময় 

লাগে। ইহাকে নাক্ষত্রদিন (51167681085) বলে। 
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পৃথিবীর এই গতিকে বাধিক গতিও বল! হয়। পৃথিবীর এই পরিক্রমখ-গতির 
ফলে পৃথিবীপৃষ্টে দিবারাত্রির হালবুদ্ধি এবং খতৃভেদ হইয়া থাকে । 

পৃথিবীর স্তর-বিষ্াম__পুথিবীর কেন্দ্রের চারিদিকে প্রায় ৪*** মাইল 
ব্যাসযুক্ত স্কান লৌহ, নিকেল, প্রভৃতি গুক্ুভার পদার্থে পরিপুর্ণ। এই স্তরের 
নাম কেক্দ্রমগুল (02100950165 )| ইহা এখনও উত্তপু অবস্থাক্স 

রহিয়াছে । কেন্দ্র-মগুলের ঠিক 
উপবেই রহিয়াছে গুরুমণ্ডল 
(987551670)। উহার গভীবত। 

প্রীয় ৮০০ মাইল । ভারী শল। 
ও লোভ উহার প্রধান উপাদান 
উঠা অতান্* উত্তপ অবস্থায় 

রতিযাচ্ছে। গুক্মপ্লের উপরে 

বচিগাছে আশ্মামগ্ডল (17161)0- 

5191)০:2) | কঠিন ভত্বক ও তাভাব 

নীচেব কিয়দ'শ ল্য়। ইহ গঠিত । 

অশ্বমগ্ডল প্রায় ৭০০ মাইল 

গভীর * এই শুগ়ের সমন্তটাই লঘু 

ও ঈষৎ-গুরু খিলাছার। গঠিত । অশ্মমগ্ডলের উপরিভাগ যত কঠিন, নিক্াংশ 

তত কঠিন নহে। ইহার কারণ তভৃপৃষ্ট শীতল ৬ইলেও ভূগত এখন? উত্তপ্ত 

রহিয়াছে ।* ভৃপৃষ্ঠে সঞ্চিত বারিরাশির নাম বারিমগুল (35105195610) । 

ই ভূপুষ্ঠের সবত্র ব্যাণ্ড নভে, গভীরত।ও সর্বত্র সমান নঙ্টে 13 পৃথিপীৰ 

গ্যাসীয় আবরণের নাম বানুমশ্ডল। /৯ 07005117016 )1 ইভ] পু হহতে 

উপরের দিকে গ্রায় ২০০।৩০০ মাইল পযস্থ বিস্তৃত | 

অশ্মমগ্ুল, 'নাযুমগুল ও বারিমগুল মাঁনবজীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত 

করে। এই ভিনটি যণ্তলের সযোগ-ক্ষেত্রেই মানবজাতির সবপ্রকার বৈষয়িক 

ক্রিয়াকলাপ পরিপুর্ণদূপে বিকাঁশ লাঁঙ করিয়াছে । অশ্মমগ্ডলের অন্তর্গত স্থান- 

বিশেষের অবস্থান, সৈকতবেখ।, আকার, আয়তন, শিল1, খনিজ্জ, মৃত্তিকা, জৈব- 

প্রকৃতি ও উ্তজ্জসংস্থান, ভগ্রক্ুতি ও আত্যস্তীণ জলভাগ; বাধুম গুলের অন্কর্গত 
০ 

ভূগর্ডের সরবিস্থাস ও বিভিন্ন স্তরের গভীরতা! সম্পর্কে সৃতত্ববিদগণ এখনও সম্পূর্ণ একমভ 

'হইতে পারেন নাই । 

+গুক ও কেন্দ্রমণ্ুল এই উভয় স্তরের উপাদানগুলি অত্যন্ত তপ্ত অবস্থায় থাকার ক্ঠ তরল 

অবস্থায় থাকিবার কথা । কিন্তু উপবের অশ্মমগ্ডলের প্রবল চাপের ফলে এই সকল পদার্থ ইম্পাঙের 

ন্যায় কঠিন ও স্থিত্তিস্থাপক অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়! ভূতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন। 

$ সমুক্-মমতল হুইতে স্থলভ।গের সর্বাধিক উচ্চতা এবং জলভাগের তলদেশের সর্বাধিক 

শর্তীরতা, এই ছই-ই প্রায় সমান (প্রায় ৬ মাইল)। « 

১নং চিত্র-_ পৃথিবীর স্তর-বিস্যাস 



পৃথিবী ও পাখিব পরিবেশ ঈ 

প্রানীয় জলবায়ু এবং বারিমগুলের অস্তর্গত সমুদ্র ও সমুত্রত্্োতই হইল প্রধান 
প্রধান পাধিব পরিবেশ । 

অশ্মমগল 

জলস্থলময় ভূপচ্গের মোট ক্ষেত্রফলেব ২৯২০০ ব। ৫ ৭ কোটি বর্গনাউল 
শ্কলভাগ। এই স্থলগাগ সাতটি মহাদেশ, ঘথ| -এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর 

আমেবিকা, দঙ্সিণ আমেরিক1, কুমের দেশ কাআ্যান্টান্ক্িক।, ভউরোপ ও 

€শিয়ানিয়! এন* অসংখ্য ঘ্াপ লহগা গঠিত 

২ন* চিন্র--টত্তুর ও দক্ষিণ গোলা ধব সথলভাণ 

পঠিবাপণ্ট স্থল হাগেব অবপ্গাপনন্ন লখিত খৈ্ঠা পরল ক্ষত হয় 2 
(১) পখবাব মোট শ্লভাগেব 2 তাখহ ডন্ব গোপা ধ অবস্থিন, (২) 

সুমেরুবুতেব চাখিদিকে স্তলভ।গ বু্ু।কাবে অবাস্তব, (৩ বুহদায়তন স্থলশাগ- 

সমুহের বিশ্তৃতি উত্তবাঁশেহই আধক, দর্সিৎ1-4 ভহ।বা ত্রমশঃ সকার্ণ, (৪) 
স্বলভাগসমূহের পুব-পশ্চ৭ বিস্তৃতি অপেক্ষা উদ দক্ষিণ বিস্কৃতিহ অধিক এবং 

(৫) ভূপুষ্টেব যে মনে স্বপভাগ ( না 2লভাগ ) ঘাহাখ প্রতিপাদ্দে জলভাগ 
/ বৃ স্থবলভাগ ) রহিয়াছে 

শিল। (8০০৮)-__বালি, রাঁকব, কাদা, পাথব প্রতি যে সমস্ত নৃবম ও 
কঠিন উপাদানে ভুত্বক গঠিত তাহাদের সাধাবণ নাম শ্িলা1। অশ্মমগুলের 
কঠিন অংশকে শয্যাশিলাঁ (65৭:০০%) বল। হয। তবে অিকাংশ হলেই 
ইহা! শিলাচুর্ণ দ্বারা আবৃত থাকে। এইবপ শিল চূর্ণকে আবরক শিলা 
€091012:00০1) বলে । শধ্যাশিলা গ্রধানতঃ তিন প্রকাবের হইয়া থাকে-. 
ক্মাগ্নেম। পাললিক ও রূপাস্তরিত 1৪ 
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উত্তপ্ত ও তর্ল অবস্থা হইতে শীতল ও কঠিন হইবার লমন্ধে পৃথিবীর, 

চারিদিকে প্রথমে ঘে শিলান্তর গঠিত হইয়াছিল তাহার নাম আগের 
(1£090905) ব1 প্রাথমিক (1010021%) শিলা। এই জাতীয় শিলাতে কোন 

সশুরবিন্তাস নাই বলিয়া! ইহাকে অস্তরীভূত (01350805669) শিলাও বল! হয়। 

আগ্নের শিলা ভূপুষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত (630০১:৮৪) ও অকেলাসিত, যেবধপ 

অবসিডিয়ান, অথবা ভূগর্ভে অন্তপ্রবিষ্ট (10005515০) ও কেলালিত, যেক্ধপ 

গ্রানাইট, এই ছুই শ্রেণীর হইয়া থাকে । 
প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষযিত ও পবিবাহিত প্রাথমিক শিলাব অংশ” 

খুলি হ্রদ বা সমুদ্রগর্ভে পলিব আকাবে স্তবে স্তবে সঞ্চিত হইতেছে ॥ 
কালক্রমে ভূগর্ভস্থ উত্তাপ, উপবিস্থ জলরাশি ও পলিশ্তবেব চাপ এবং মৃত 
সামুদ্রিক জীবেব দেহদ্জাত পদার্থের রাসায়নিক ক্রিগ্ায় নীচেব স্তরগুল 
ক্রমশঃ জমাট বাধিয়া কঠিন পালজিক (95310001915) বা স্তরীভভুভ 

(90807660) শিলায় পবিণত হয় । ভূ-আলোডনের ফলে এই শিলান্তর সমুদ্রের 
উপরে উঠিয়া আনে এবং বহুক্ষেক্রে উচ্চভূমি ও পর্বতমালাব ( হিমালয়, 
আল্লস্ প্রড়তি )স্ট্টি করে। বেলেপাথব, চুনাপাথর, কাদ্দাপাথব, খড়িযাটি 
প্রভৃতি পাললিক শিলা গ্তাণিদেহ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ অনেক সময় ভূপ্রোথিত 

হইয়া! তাপ ও চাপেব ফলে কঠিন শিলায় পরিণত ভয়। উহ্াও পাললিক, 
তবে জীবদেহ হইতে হু বলিয়া উহাদিগকে জৈব (0:8971০) শিলা বলা 
হয়। একপ্রকাব চুনাপাথর ও কয়ল] এই শ্রেণীর শিল।। মধ্য এশিয়ার 
মক্ভূমির বায়ৃতাড়িত ধূলি ও বালুকণ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সরে স্তরে সঞ্চিত 
হইয়া যে “লোয়েস'-এর ছষ্টি কবিয়ীছে উহা পাললিক, তবে উহা সমূত্রগর্ডে 

কষ্ট হয় নাই। 
কখনও কখনও ভ্রগর্ভস্থ উত্তাপ, স্করেব চাপ, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব» 

ভ-আন্দোলন ও বাসায়নিক প্রত্রিয়াব ফলে প্রাথমিক ও পাললিক শিল৷ 
পবিবতিত হইয়া! নৃত্তন প্রকাবের কেলাসি শিলায় পরিণত তয়। ইহাকে 
পরিব্ভিত বা বূপাস্তরিত (0066020701191)10) শিলা বলে । এইভাবে কাদ? 

প্থর শ্লেটে, বেলেপাথব কোক্জাটজাইটে, টনাপাথব মার্বেলে, কয়ল! গ্রাফাইটে, 
গ্রানাইট নীসে পবিণত হয়| 

খনিজ (0/10.6519)-_শিলাসমূহ খনিজ ভরব্য হইতেই উত্ভৃত। পৃথিবীর 
অধিকাংশ শিলাই প্রধানতঃ কোয়া্টজাহট, ফেল্ভম্পার, অভ্র, হর্নরেও ও 
ক্যালসাইট এই পাচটি খনিজ দ্রধোর সমন্বয়ে গঠিত । এই কারণে পৃথিবীর 

প্রধান প্রধান শিলাসমুহেব সহিত খনিজ দ্রব্যের একটি রিশেষ স্থন্ধ রহিগ্ধাছে । 

অধিকাংশ ধাতব খমিজ পদার্থের আকরসমুহ আগ্নে় ও বপাস্তরিত শিলাখুক্ত 

অঞচলসমূহেই পাওয়া যায়। কয়লা ও খনিজ তৈল সর্বদাই পাললিক শিলান্চরে 
পাওয়া যায়। অবশ্ত আগ্নেছ বা রবপাস্তরিত্ব শিলাজাত স্বর্ণ রাং, রত্ব প্রস্ঠৃতি, 
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কয়েকটি ধাতব খনিজ প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষযিত ও বাহিত হইয়া 
পাললিক শিলাস্তরেও সফ্চিত হইতে পারে, যেরূপ পাঁললিক স্বর্ণ । 

স্বত্তিকা (5০:1)-_ভূঁ-ত্বক বিভিন্ন শিলাস্তরে গঠিত | স্ুর্যভাপ, বায়ু, বৃষ 
প্রভৃতি স্বারা এই শিলান্তর অবিরত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয্না অতি সুত্র ধুলিকণায় 
পরিণত হইতেছে। এ সকল শিলাচুর্ণের সহিত জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত 
হইয়া মৃত্তিকার হৃষ্টি হইতেছে । 

বৈশিষ্ট্য (চ5৪৮৪:55)-_মৃত্তিকার গুণাগুণ নির্ভব করে ইহার বর্ণ, 

কণিকার আকাব ও গঠন, জলধাবণের ও বাধু-প্র7বশের ক্ষমতা, গভীবতা, 
প্রবেশ্যাতা, ঢাল, প্রাচীনতা, রাসায়নিক ধর্ম প্রতৃত্তি বৈশিষ্ট্যের উপর। 
সাধারণতঃ ঘোর বাদামী বা কুষ্ণ বর্ণের (০০109) মৃত্তিকায় অধিক জৈব পদার্থ 
ও নাইস্রোজেন বিছ্বামীন থাকায় উহা উর্বর ও রুধিকার্ষের উপযোগী ।, ভাষা 
বাদামী, ধূসর বাদামী, বক্ত, পীত, ধূলব ও শ্বেত বর্ণের মুত্তিকায় অতি সামান্ট 
জৈব পদার্থ বিদ্যমান থাকায় উহ সাধারণতঃ অন্ুর্বর । মৃত্তিকা-কণিকার 

আকার (05016) সাধারণতঃ ২৫৬ মিলিমিটার (বোল্ডার ) হইতে হন 
মি. মি. (কাদার কণিকা) পধন্ত ভইয়া থাকে । তবে স্ৃত্তিকা সাধারণতঃ 
বিভিন্ন আকাবের কণিকার সংমিশ্রণে গঠিত হয় বলিয়া ইহ্ীকে বালিমাটি, 
অধিক বালিষুক্ত দো-আশ মাটি, দো-আাশ মাটি (৬%-৫০ ভাগ বালি, ৩০-৫০ 
ভাগ পলি এবং ২* ভাগের অনধিক কাদার সমন্বয়ে ) অধিক পলিযুক্ত 
দে! আ্বাশ মাটি, অধিক কাদাফুক্র দোঁআশ মাটি ও কাদাঘাটি--এই কয়টি 
শ্রেণীতে বিভক্ত কব হয়। সুম্ধব ধৃলিচূর্ণ একত্রিত হইয়া মৃত্তিকার খাঠন 
(500০0৪:০) হৃষ্টি করে। মুত্তিকার এই গঠন দানাদার, ইটেব ন্তায় প্রভৃতি 

নানা আকারের হইয়া থাকে । ভবে মাঝাবি গঠনের দোঁআশ মাটিই 
কষিকাধেব বিশেষ উপযোগী । ভাবী কাদামাটিতে কৃষিকাধ অুটুবূপে 
পরিচালিত হয় না। হান্ধা বালিমাটিতে কুষিকাধ একেবাবেই চলে না। 
রাসায়নিক ধঞ্জ (০0600208] [101610199) ভিসাবে মৃত্তিকাকে ছুই শ্রেণীতে 

বিভক্ত করা হয়। ভন্ধর্মী (6০৭1০) মৃত্তিকায় চুনের পরিমাণ অল্প থাকে 
বলিয়া 51 রুষিকার্ষের অন্পপযোগী , তবে চুনযুক্ত হইলে ইভা শশ্গ্রন্থ হয় । 
ক্ষারঘমী (91155110) যুক্তিকায় চুনের পরিমাণ অধিক থাকে এবং ইহা কষি- 

কাধের বিশেষ উপযোগী । 
(00159518108£070)--জলবাধুর উপর মৃত্তিকার গঠন 

বছলাংশে নির্ভর করে বলিয়া জলবায়ুব বিতিন্নতা হিসাবে পৃথিবীর পরিপুষ্ট 
ম্ৃত্তিকাকে প্রধানতঃ তিন ভ্রেণীতে বিভক্ত করা হ়্--(১) শুষ্ক তৃণাঞ্চলের 
স্ৃত্ভিকা, (২) আর বনাঞ্চলের মৃত্তিক1 এবং তি) মধাবস্ত্া অঞ্চলের মৃতিকণ। 

(১) শুক্ষ ভৃণাঞ্চলের স্বৃতিকা (৮৬৫০৩৪1৪)__এই মৃত্িক? উর্থর, 
চুনপ্রাধান এবং উত্তিদ্-খাত্ঞ নানা ধাড়ব পাণে পূর্ণ) ইহ] ক্ষারধর্মী, এবং 
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জলসিঞ্িত্ত হইলে ইহার উৎপা্দিকা শক্তি বুদ্ধি পায় । উ্হাঁর শ্তর ভৃপৃষ্ট হইতে 
১?-২' পর্বন্ত গভীর হইয়া থাকে । বৃষ্টিপাতের তারতম্য হিসাবে এই মৃত্তিকাকে 

আবার কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা হয়। (ক) কৃষ্ঃবর্ণ স্ৃত্িক। 
(06079551005)--তৃণভূমি অঞ্চলেব যে সমন্ত স্থানে বৃষ্টিপাত অধিক, 
বাম্পীভবন অল্প এবং দীর্ঘ ও নিবিড তৃণ জন্মে সেই সমস্ত অঞ্চলে এই শ্রেণীর 
মৃন্তিক দেখিতে পাঁওয়। যায় । এই মৃত্তিক! অতিশয় উবব, এবং জলসিঞ্চিত 
হইলে প্রচুব গম, যব, ভূটা, বাঁট, কার্পাস প্রভৃতি উৎপাদন কধিতে সক্ষম ভয়। 
দঃ পৃঃ রুশিযা হইতে সাইবেরিয়া পযন্ত বিস্তৃত ভখণ্ত, এবং উত্তব আমেরিকার 
বিস্তৃত সমভমি অঞ্চলেব ভূমিভাগ এই মুত্তিকায় গঠিত। (খ) ঝ্লক্তাভ- 
বাদামী ম্ত্তিক। (017950াএ02209)--তৃণভূমি অঞ্চলের যে সমন্স স্কানে 

বুছ্িপাত মপ্যম প্রকাবেপ এবং শির তৃণ জন্মে সে স্থান এই শ্রেণীব মৃত্তিক! 

দেখিতে পাওয বাঁয়। উপযুক্ত জলসেচন বাবস্থ। প্রবতিত হইলে এভ মৃত্তিকা 
চাবণশোগ্য তণ, গম, ভূট।, কাপাস প্রভৃতি ভরন্মে। (গ) বাদামী ম্বত্তিক। 
(9:০9, €৪1055)--তণভূমি অঞ্চলের যে সনন্ত শানে নাস্িক গড নর্টিপাত 
১৫”-ব তনবিক এব* তৃণ খর্বাকাতবিানিষ্ট সেই সমস্ত স্থানে ভাঙ্ক, অল্প 
জৈব ৪ উচ্ছজ্জ পদার্থ-ঘুক্ত এই ম্বাওকা দেখিতে পাওয়া যায়। এত 

মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলসধ্বহে পশুপালন ও শুধরাবপ্রধায় কষিকাষ পর্লিচালিজ হয়। 
(ঘ) পিঙ্গল বর্ণের মৃত্তিকা (£1৪5% 521005)--551 মন্ত এ অরুপ্রায় 

অঞ্চলের মুবৃত্তকা। ফসফবাস ব্যতাঁত উদ্িদ-খাছ্য ধাতবস্দার্থে পু৭ ও 
অল্প জৈন পদার্থ ও নাইট্রোজেন যুক্ত এই মন্তক1 প্রান্থ সকল ফাযেখত 

'অনপযুক্ত । 

(২) আর্্ি অরণ্যাঞ্চলের মৃত্তিকা (1520915£5)--এই শ্রেণীর 
মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অনবব, অল্প চুন ও উদ্দিদ-খাছ্য টব ধাতব পদাথ ও 
নাইটোজেন যুক্ত এবং লৌহ এ আযলুমিনিয়াম ক্ণিঞায় সমু্ধ | হা অদ্ধমী 
এবং এ মৃত্তিকার স্থব ভপ্ তঈতে মাত্র ১২ পযন্থ গভীর । এই শেণার 
যৃত্তিকাকে আবাব কয়েকটি ভাগে বিশক্ত কৰা হয়। (ক) খুজরবর্ণের 
স্বত্তিলা] (১০5০1) প্রধানত: সধলবগীয় এবং কখনও কখনও গিশ্র ও 
পর্ণমোচী বুক্ষের অবণ্যাঞ্চলে পুষ্ট হয। ইহা অত্যধিক অন্ধ ও অত্যন্ত 
অন্ুর্ধব। চুন ৪ সারেব ব্যবহাবেব দ্বাব। এই মৃত্তিকাযুক্ত ভখণ্ডে আলু ও 
চারণযোগ্য তৃণ উৎপাদ্দিত হয়। (খ) ধুসর বার্দামী বর্গের ম্ৃত্তিক। (£5- 
1:০৬ 62:05) মধা অক্ষাণশের অন্তর্গত উঃ পুঃ যুক্তবাষ্ট ওমধ্য ইউরোপের 
আর্রতর ও উুক্রতর অঞ্চলে এবং অভ্যন্তরভাগে তৃণগুল্সযুক্র পর্ণমে|চী বৃক্ষের 
অবণ্যাওল এই সুত্তিক। দুষ্ট হয় । ইহ] অগ্জ অল্নধর্মী এবং সাধারণতঃ উর্বর । 
এই /শ্রেণীর মৃত্তিকায় ফলেপ চাষ, পশুপালন, তামাক, খাচ্ভশস্য ও দ্রাক্ষার 

উত্পাদন ভাল হয়! (গ) রক্ত ও গীত বর্ণের স্বত্িক1 (:50 89. 56110. 
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88705) প্রধানত: ক্রান্তীয় এবং কখনও কখনও উপক্রাস্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ 
ও আর জলবাযুযুক্ত অরণ্যাচ্ছাদিত অংশে এই মৃত্তিক। দুষ্ট হয়। ইহা ক্ত্যন্ত 
অস্রধ্মী ও অল্প উদ্চিদ্-খাথযুক্ত, তবে চুন ও সারের ব্যবহার করিলে এই 
মৃত্তিকাধুক্ত সূমিভাগে তামাক, কার্পাস, নানাবিধ ফল প্রভৃতি প্রচুর জন্মে । 
(ঘ) রক্তবর্ণের ম্বত্তিক। (51905710105 ১০] ৪0 18161156)- প্রধানতঃ 

ক্রান্ঠীয় আর অঞ্চলেব ভূমিভাগে এত মুর্তিক1 পুষ্ট ঞয়। অল্প সবমাটি ও 
অধিক লৌহ কণিকাযুক্ত এই মুক্তিকা অত্যন্ত অক্্র্মী ) তবে উত্তম গঠপযুক্ত 
হওয়ায় সাব বাবহারের ঘাব। *ল্যাদদ উত্পাদন কবা সম্ভব। এইন্প 

সত্তিকাধুক্ত অঞ্চলে স্ানে স্থানে অভ্/স্কবভাগে স্ট্হেকণিক প্রগাঢ় ভাবে 
সঞ্চিত হওয়াষ নিরষ& শ্রেণীর লৌহ প্রস্দব গঠিত হয় 

(৩) মধ্যবর্তী অঞ্চলের স্বৃত্তিক বা প্রেয়রী স্বৃত্িকা (57779 
€8:0১9)--ই5| পেডালফাব ও পেডোক্যাল এই ছুই শ্রেণীর মুত্ভিকাবই 
গুণবিশিষ্ঠ। এ দ্র অঞ্চলে দঞ্ভ কভলেও এই মুান্তক্া যুক্ত ভূমিভাগে দীর্ঘ তৃণ 
শিবিড ভাবে জন্মে। এহবপ মুত্তিক] মধ্য অক্গা*শেব তণভূমি অধ7লহ দই 
হয়। ভভজে প্রা সমপবিম ৭ চুন, লৌহ ৬ আযনুমিশিয়াম কিক বিদ্যমান 
থাকায় ইহ| সমধমী, ভবে অবস্থানতেদে সামান্য অগ্ধমীও তইয়া থাকে । হহা 

কৃষ্ণবপেব এবং অত্যন্থ উর । এভ,মু তকায় খাছ্শহ্য, বিক্ষেতঃ তুটা ও গম, 

এবং কপাম প্রচুখ জন্মে । 

মৃত্তিকার সমস্য। (9911 7:০চ16108)-_ নানাবিধ কারণে ভৃত্বকেব 
বাতঃস্বেব ক্ষয় (6105107) এবং এক্ভ ক্ষেত্রে বাপংবার শস্য উত্পাধনের 

ফলে হমির উর্বরতা ভ্রাস (55105050190) কঁষিকাধেব প্রধান অস্তরায়। 
সাধাবণতঃ পাবতা ও তাঙ্ক। মাত্তকাধুন্ত অঞ্চপণসমূহেহ ভৃত্বকেব বভিঃস্তবের কয় 

ব্যাপক । ভবে বনোধ্পাটন, আতচারণ, অবৈজ্ঞানক চাষ গুণালা, এবং 
বিবেচনাহীনভাবে ভূত্কেব অপনসাবণেব ছ্াবাই যে ভৃত্বকের অধিকতথ ক্ষয় 
সাধিত হইভেছে ভাহ। নিঃসন্দেহে বলা যাহতে পাবে। ভূমিক্ষয় নানাপ্রকারের 
হইয়া থাকে, বে ইভাদের মধ্যে বুদ্তি ও বাষু তাভিত (51851) ৪:70 1120) 
ক্ষয় ক্ষেত্রের সমণ্ত অংশ হইতে মমপবিমাণ (50666) ক্ষয়, গ্রণালী (£8115) 
ক্ষয়। আগাস্তবীণ শিলাশ্তবের বহিঃপ্রকাশ (0০9০0 000০:07), এবং সমতল 
ভূমিভাগেব মধ্যে মধ্যে অন্ধ আপের (১৪0 1800) স্টিই বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা। ভূমিক্ষয়রোধক ব্যবস্থা হিপাবে নৃতন অবরণা রচনা, বৈজ্ঞানিক কুষি- 
পদ্ধাতর প্রবর্তন, বাযুপ্রবাহ-বোধক অরণ্যবলয় রচনা ক্য়প্রণালীর পূরণ গু'ভৃতি 
'আশ্ত কতব্য। ক্রাস্তীয় অধ্চকলর দেশগালতে মৃত্ভিকাক্ষম় একটি প্রধান সমস্ত 
হইলেও কৃষকেব। এই সমন্যা সমাধানে বিশেষ কৃতকারধ হয় নাই। ক্ষেত্রে 
কজিঘ লার দিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শস্তাবতন করিয়া এবং ক্ষেত্রফে পতিজ 
ব্বাখিয়া ভূমির উর্বরত। বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইঘাথ কে। 
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ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ঞ জপ (7,500 ০:০৪)-_বিভিন্ন জাতীয় শিলা স্তরে 
সুরে সঙ্জিত থাকিয়' ভূত্বক গঠন করিয়াছে । কিন্তু স্তরগুলি সর্বত্র এক সমতলে 
নাই। কোথাও শিলাস্তর উচ্চ হইয়। স্থলভাগের গঠন করিয়াছে আবার 
কোথাও বা ভূগভে নামিয়। গিয়া! সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে । কোটি কোটি বৎসর 
ধন্রিঘ ভূত্বকের এই পরিবতন সাধিত হইতেছে । পৃথিবীর আভ্যস্তরীণ শক্তি 
ও উত্তাপের জন্ত শয্যাশিপার আলোডন (৫1556001015707) ও আগ্নেয়গিরির 

অগ্নযৎ্পাত (ড415911507)-এর দ্বার। যে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে তাহাকে 
আকন্মি+ পারবর্তন' এবং হৃঘতাপ, বাধু, বৃষ্টি, নদী, সাগরতরঙগ, হিমবাহ, তুষার 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বার। অতি ধীরে ধারে যে পরিব্তন সাধিত হহতেছে 
তাহাকে ধীর পরিবর্তন বল! হয়। ভূত্বকের এহ ধীর পরিবর্তন সাধারণতঃ 
ভূত্বকের ক্ষয়ীভবশ ও আবহবিকার-জনিত নগ্রীভবন, ক্ষয়প্রাণ্ত শিলাচুর্ণের বহন 
€ উহাদের অবক্ষেপণ এই ভ্রিবিধ কাধের দ্বারাই সাধিত হইতেছে । তূত্বকের 
আকন্মিক ও ধীর পরিবর্তনের ফলে সৃপৃষ্ঠে পবত, মালভূমি, সমভূমি, ছ্বাপ, 
উপদ্বীপ, অন্তরীপ প্রভৃতি বিভন্ন স্থলরূপের উদ্ভব হয়। 

সাধারণতঃ বহুদূর বিস্তৃত, অতিশয় বন্ধুর $ তীব্র ঢালুযুক্ত স্থউচ্চ শিলা- 
স্তপকে পর্বত (00001362195 ) এবং অল্পধূর বিস্তত এবং অপেক্ষাকৃত অন্ন 

উচ্চ, অল্প বন্ধুর ও অল্প ঢালযুক্ত শিলাশ্তপকে পাহাড় (711) বলে। 
উৎপত্তির কারণ হিসাবে পৃথিবীর পবতগুলিকে ভঙ্গিল পর্বত, স্তুপ পবত, 
ক্ষয়জাত পবত ও সঞ্চরূ্জাত পৰত এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০-এরও অধিক উচ্চে অবস্থিত সুম্পষ্ট ঢাল ও 
বন্ধুরতা-যুক্ত বিস্তীণ সমতলভূমিকে মালভূমি (2125815) বা অধিত্যকা বলে। 
মালভূমি প্রায়ই পবতবেষ্টিত হইয়া থাকে । ভূসংক্ষেভের ফলে ভূত্বকের 
কোন বিস্তীর্ণ সমতল অংশের উন্নয়ন বা আগ্নেয়গিরি-নির্গত লাভা-সঞ্চয় হেতু 
বহু মালভূমির স্ষ্টি হইয়াছে । নদী ও বৃষ্টির জলধারার প্রভাবে উচ্চ 
মালভূমির কোমল শিলাসমূহের অপসারণ-জনিত ব্যবচ্ছিমন মালভূমিও বহু 
স্থানে দৃষ্ট হয়। 

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনুচ্চ কিংবা প্রায় সমতলে অবস্থিত, অল্প বন্ধুরতা ও 

মৃদু ঢালযুক্ত বিস্তৃত স্থলভাগকে সমভভূমি (181)8) বলে। উৎপত্তির কাগণ 
হিসাবে সমভূমি গুলিকে সাধারণতঃ প্লাবন সমভূমি, বহ্ীপ সমভূমি, উপকূলীয় 
সমভূমি, হুদ সমভূমি, হিমবাহ সমভূমি, লোয়েস সমভূমি ও নর্ীভূত সমভৃমি 
এই কম়্েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

দুইটি উন্নত ভূমির মধ্যবতী অবনতভূমিকে,উপত্যক] (৬৪11659) বলে। 

উৎপত্তির কারণ অন্থসারে উপত্যকাগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত কর1 চলে | 
ভঙ্গিল পর্যভের ছুইটি উর্ধবভঙ্গের (873010110৩ ) মধ্যবত্তণা অধোভগ্গকে 

(881,০11) পার্বত্য উপত্যকা, ভূমিকম্পের ফলে তৃত্বকের দুইটি সমান্তরাল 
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চাতির (10 মধ্যবর্তী অবনত অংশকে গ্রস্ত উপত্যকা, হিমবাহের ক্রমাগত 
র্ষণে পাতা অঞ্চলে উৎপন্ন উপত্যকাক্ষে হিমবাহ উপত্তাক! এবং পার্বত্য 
অঞ্চলে প্রশস্ত সমভূমিতে পরিণত নদীখাতকে নদী উপত্যক1 বলে। 

চারিদিকে সমুন্রজলবেষ্টিত স্বলভাগেব নাম দ্বীপ (51574) মহাদেশের 
নিকটেই অবস্থিভ এব* মহাদেশ হইতে অগভীব ও অগ্রশন্ত জলভাগ দ্বাা 
বিচ্ছিন্ন স্থপভাগকে মহাদেশীয ছাপ এবং মহাদেশ হইতে বহুদূরে মহাসাগরের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্বাপসমূহকে মহ।সাগবীয় দ্বীপ বলে । 

পৃথিবীর প্রাকৃতিক গঠন (792০£:81791,5)--ভ প্রকৃতি হিসাবে আমব। 

পথিবীকে প্রধানত্ঃ ভিন ভাগে বিভক্ত করিতে পাবি--(ক) ভঙজিল 

পর্ততাঞ্চল (1010 ম0001105175)--পধ্বীর ভাঙ্গল পবশ্রেণী ইউরেশিয়াঁব 

ম্ধ্যভাগ অবল্গ্গন করিয়া পুন-পশ্চিমে বিত্ত রঠিযাছে | আফ্রিকার উত্তর- 

পশ্চিম উপকুলে আটলাম পবত শ্রেণী নাষে উদ্ভৃত হহয়। দক্ষিণে সিয়েরা 

নেভাড| এবং উত্তরে ক্যাণ্টাব্রিযান * গাবেশীজ নমে স্পেন অতিক্রম করিবার 

পর ইত। দক্ষিণ হউবোপের আনস্ পরত গ্রদ্থিতে 'মপিত হইয়াছে । সেখান 
হইতে ট্রানসিলভ্যাশিঘ্বান আল্লস, বলবান পরত) াদনা'বক আল্লস্, পিগুাস, 

্ রা ৬১৬ ২৪১ ১ 
রঙ রর নি ১ টার সি 17দ্ ১, 

রর | 

্ ৯, *ু 
এ ৬ গু 

ওনং চিন্ত---পৃথিবীর প্রান্কৃতিক গঠন 

রোডোপ এবং আপেনাইন নামে নানা শাখ। প্রশাখায় মধ্য ও জক্ষিণ ইউরোপ 
অতিক্রম করিয়া পিক, টরাস, ককেশাস ও আর্মেনীয় গ্রন্থি নামে এশিয়ায় 
প্রবেশ করিয়াছে । আর্মেনীয় গ্রন্থি হইতে এক শাখা উত্তর দিকে এলবুর্জ ও 
হিন্মুকুশ নামে এবং অপর শারী। দক্ষিণ দিকে জ্যাগ্রোস নামে প্রসারিত হুইপ 
পামীর গ্রন্থিতে মিলিত হুইয়াছে। তথা হইতে হিমীলয়, কাবাকোরাম, 
কুয়েনলুন প্রতৃতি পর্বতমালায় পবিপতি লা করিয়া তিব্বত্তের মালভূমি 
অতিক্রম করিয়াছে। ভিব্বতের ঠার একদিকে ইহার গতি ভ্রদ্মদেশ ও 



১৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

মালয়ের যধ্য দিবা ইন্দোনেশিয়ায়, একটি শাখার গতি নিউজীলযাতে আর মূল 
শাখা গিয়াছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, সিখোটা আলিন, শাখালিন, কাষ- 
চাকা এবং সাইবেরিয়ার পূর্বাঞ্চলে | এখান হইতে ইভ] শিয়া পৌছিয়াছে 
আমেরিকায় । সেখানে ইহাব গতি উত্তব-দক্ষিণমুখী । আমেরিকার পশ্চিম 
উপকূল ব্যাপিয়। ইহ! উত্তব আমেরিকাঘ বকি ও দক্ষিণ আমেবিকাঁয় আন্দিজ 
পর্বতমাল। রূপে গ্রবিহ্ান্ত বহিয়ীছে 1 

(খ). মালভূমি অঞ্চল (15£5505)-_পৃথিবীব প্রধান প্রধান মালভূমি 
হইতেছে গিয়ানাব উচ্চ মাল মি (খ১), ত্রাজিলেব মালভূমি (খ২), আফ্রিকার 
প্রাঘ সমগ্র অংশ (খত), আরব (খ৪), দ্াক্ষিণাত্য (খ€), পশ্চিম অস্টেলিয়! (খে৬), 

চীন (খণ), স্ব্যাপ্ডিনেতিয়। (৮), ও গ্রানলা গু (খন্)। এই মাপভমিসমূভের 

অধিকাংশই প্রাীণ কপাস্তরিত শ্িলায় গঠিত। ইভ! ব্যতীতও যে সমস্ত 
মালভমি শ্বয়ীভত হইয। বর্তমানে সমস্থলীতে (9150718115) পরিণত হইয়াছে 
সেগুলিব মধ্যে গ্রপান তইপ লবেন্সীয় ফণক (১০), বাটিক ফলক খে১১) ও 
আঙ্গা বাল) (খ১৯)। 

(গ) সমভুমি অঞ্চল (7১117৬)-_-অপেক্ষাকত নতন পাললিক শিলান্তরে 
গঠিত সমভূনিগুলণ মধ্যে প্রধ'ন কয়টি ভভতেছে-উত্তব আমেবিকার মধ্য- 
ভাগেব সমস্থপী (গ১); দর্ষিণ আ"মাবকাব ওধবিনোকো নদীর পথষস্ক (গ২), 
আমাজন নদীর অবধািকী (গত), পাবানা-পাবা গুয়ে নদীদ্ঘম্েব অববাহিক। 
(গ৪); ইউরোপীয় সম্টমি (গর), পাশ্চম সাইবোবয়া (গঙ), উত্তব ভাবত 

(গণ), উত্তর চীনে সমভ়মি (গ৮) এবং অস্টোপয়াব মধ্য ভাগের নিম্মভূমি (গন্)। 

বাুমগ 
সতরবিল্যাস-_ভূপষ্ঠ হইতে ২০০।৩০০ মাইল উধ্ধধ পস্ত বিস্তৃত অংশকে 

বাযুমণ্ডল বলে। বাধুম্গুলে একটির ডউপব আব একটি এইভাবে বঞ্ু 
বাধুস্তব বহিয়াছে | উপবেব বাধুস্তব শীচেব বাধুশগরেব উপর অবিরত চাপ 
দিতেছে লনিয়া পৃথিবীর ঠিক উপরেই যে বায়ুস্তর আছে ভাহ। খুব খন 
আর উপবেব বাযুন্থরগুলি ব্রমশঃ তাক্ক1!। সমুদ্রুতল হইতে প্রীয় ১০1১১ 
মাইল* উর্ধ পবস্ত বিস্তত প্রবাহযুক্ত ও মেঘসক্কল নিম্ন বামুমগুলকে 
'্রপোস্ফিগাব, এই স্তর হইতে ৪০ মাভল উধ্ব পধপ্ত বিস্তৃত প্রায়-প্রবাহহীন, 
শীতল এবং সর্বত্র প্রায়-সমতাপযুক্ মধ্য বায়ুমণ্ডলকে স্ট্্যাঢোক্ষিয়ার" এবং 

ঝউহার উপবের বামুমগ্ুলকে ণময়োনোক্ফিয় ১ বলে। জলবায়ু সংক্রান্ত 
গালোচনায় আমব1 সাধাবণতঃ নিয় বাযুমণ্ডপ ব' ইউপোস্রিয়ারের, প্রন্কদ্ছি- 
পরিবর্তণফেই বুঝিয়। থাকি । 

* সেঞ্ আলে ৪ মাইল ও নিরক্গীয় অঞ্চলে ১২ মাইল উধ্ব পর্বস্ত। 
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বায়ুর উপার্দান-_বাযুর প্রধান প্রধান উপাদান হইল নাইট্রোজেন (৭৮%), 
অক্সিজেন (২১%) এবং কার্ধন ডাই-অক্সাইভ, হিলিয়াঁম, হাইড্রোজেন, আন, 
নিওন, ক্রিপটন ও জেনন গ্যাস (১%)। ইহ ব্যতীত প্রচুর জলীম্প বাষ্প, ধৃম 
ও ধূলিকণায় বামুমগুল পরিপুর্ণ। 

বাধুর ধর্ম__বায়ুর ধর্ম হইল :_(১) তাপ পাইলে বাম প্রদাবিত ও লঘু 
হয়, তাপ হাস পাইলে নায়ু সকুচিত ও ভাবী হয়। (২) চাপ বুদ্ধি পাইলে 

বায সংকুচিত, ভারী ও উষ্ণ হয়, চাপ হাস পাইলে বায়ু প্রসারিত, লঘু ও 
শীতল হয়। (৩) উঞ্জ বাধুর জলীয় বাম্প ধারণ ক্ষমতা শীতল বায়ু অপেক্ষা 
অধিক। (৪) জলীয় বাম্পপুর্ণ বাষু বিশুদ্ধ বাধু অপেক্ষ। লঘু এবং (৫) বিশুদ্ধ 
বাযু অপেক্ষা ধৃপিকণা ও জলীয় বাম্প মিশ্রিত বাসর তাপ গ্রহণ ও সংরক্ষণ 
ক্ষমতা অধিক । 

বায়ুর উষ্ণতা (7757076156516)-_স্যকিরণ হইতে তাপ শোষণ উত্তপ্ত 

ভূপুষ্ঠট হইতে বাধুমগ্ডলে তাপ বিকিবণ, উত্তপ্ণ 9 শীতল বাফুর পবিচলন ও মিশ্রণ 

চিতা 
5 ১৪2৮ 
আঃ 95৮9 

১৬৭85 8 ১২৯১ ৭ 
এষ বিএন পনি 

এ ০১ জেন, ক 

৪ন* চিন্্র- পৃথিবীর তাপ অঞ্চলসমূ 

ভতি কারণে বায়ুমগুল উত্তপ্ত হইয়। উঠে। ত্পষ্ঠের যে কোন স্বানেন্স বাধুর 
উষ্ণতা বা তাপকেই আমরা সেই স্থানের ভাপ বলিয়া থাক । ভূপৃষ্টের 
বিভিন্ন স্থানের বায়ুর তাপ বিশিস্ন প্রকার । কারণ (১) স্থর্যকিরণ যে স্যানে 

যত ভিধকভাবে পতিত ভয় সে স্থানের বায়ুমণ্ডল তত অল্প উত্তপ্ত হয়। 
এই কারণে নিরক্ষ রেখা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে উষ্তত। ক্রমেই হ্রাস 

পাইতে থাকে । (২) একই অন্ষাংশে অবস্থিত ছুইটি স্বানের উচ্চতা ও 

দিবারাত্রির হ্বাসরুদ্ধিভেদে উষ্ণতার পরিবর্তন হয়। কোন স্থানের উচ্চতা 
যত বৃদ্ধি পাইষে সেই স্থানের বাফুও তত শীতল হউবে। কারণ--(ক) ভূগ্ৃষ্ঠ 
হইতে বিকীর্ণ তাপ উচ্চন্তরে অতি অল্পই পৌছায়, (খ) উচ্চভ্তরের বাযু 
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অপেক্ষাকৃত লঘু ও ধূলিকণাহীন বলিয়! উহা শীস্ই তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল 
হইয়া পড়ে, (গ) প্রতি ৩০০' উচ্চতায় ১* উষ্ণতা! হ্রাস পায় এবং (ঘ) ভূপৃষ্টের 
উষ্ণ বায়ু লঘু হুইয়! উপরে উঠিয়া গেলে হঠাৎ চাপের হাস হেতু শীতল হইয়া 
গড়ে। (৩) কোন স্থানের বায়ুতে জলীয় বাষ্প অধিক থাকিলে এ স্থানে 

দিবাভাগের তাপ প্রথর হইতে পারে না; আবার রাভ্রিকালের তাপও অধিক 

লীতল হইতে পারে না। এই কারণেই সমুক্রতীরবর্তী স্থানসমূহ মৃদুতাপসম্পন়, 

কিন্তু বায়ু শুফ বলিয়! মরু অঞ্চলে দিনে যেরূপ প্রখর গ্রীক্ম রাত্রিতেও তেমনি 

«নং চিজ্র--সমোঞ্চ রেখা (জুলাই ) 

প্রবল শত অনুভূত হয়। (৪) বায়ুর স্তর যত ঘন ও গভীর হয় সুধরশ্মির 
তাপশক্তি তত হাস পায় এবং (৫) অরণ্যভূমির দ্বার! প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলেও 

উষ্ণতার পরিবর্তন হয়। 

গাড় উষ্ণতা কোন স্থানের দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় তাপাঙ্ক হইতে 
সেই স্থানের দৈনিক গড় উষ্ণতা (0062 65106150016) পাওয়া যায় । উহ] 

হইতে মাসিক ও বাধিক গড় উষ্ণতা নির্ণয় কর! যাইতে পারে। 

ভাপপ্রসর-কোন স্থানের দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপাক্কের অস্ভর 
ফলকে সেই স্থানের দৈনিক তাপগ্রসর (5066 ০৫121000609 0015) বল] হয় । 
কোন স্থানের উঞ্ণতম ও শীতলতম মাসের "গড় উত্বাপের অন্তর ফলকে এ 
স্থানের বাধ্ধিক তাপপ্রসর বলা হয়। সামুদ্রিক জলবাযু-সেবিত অঞ্চলসমূহের 
বাধিক তাপপ্রসর অল্প, কিন্তু মহাদেশীয় জলবামুযুক্ত অঞ্চলসমূহের বাধিক 
তাঁপপ্রসর অত্যন্ত অধিক | 
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" * মোষ রেখা-_যে সকল স্থানের সমূদ্র-সমতলের উত্বাপ সমান সেই সকল 

১০৮ ্ 

রি ৮ তে 2 মুনা রি রি 

তত 

জানুয়ারী) 

৬নং চিঞ্র--সমো্ রেখা (জানুয়ারী ) 

স্থান যোগ করিয়া যে রেখা অঙ্কন করা হয় তাহাকে সমোঞু রেখা! ([50067705) 
বলে। 

তাপমগ্ডল (751016151075 

2,০:9৪)-_স্যতাপের তারতম্য 

ও দিনের পরিমাণের উপর 'নিভর 

করিয়া প্রাচীন ভৌগোলিকেরা 
পৃথিবীকে পাঁচটি তাপমণ্ডলে 
বিভক্ত করিয়াছেন ৫ 

(১) ক্রান্তীয় উষ্ণ মণ্ডল 
(71701701091 [7006 20106 )-- 

২৩২ দক্ষিণ হইতে ২৩২০ উত্তর 
সমাক্ষরেখা পরন্ত, (২) উত্তর 

নাতিশীতোফ মণ্ডল (13০: 
নু" 2001১61816 2009 )৯*--২৩ই০ ৭নং চি্র-_তাপমগ্ডল 
উত্তর হইতে ৬৬২০ উত্তর সমাক্ষরেখা পর্যস্ত ; (৩) দক্ষিণ নাতিনীতোষঃ 
মণ্ডল (50060 16170706186 20106 )--২৩২০ দক্ষিণ হইতে ৬৬২০ দক্ষিণ 

সমাক্ষ রেখা পরস্ত ॥ (৪) £উত্তর হিমমগ্ডল (01৮ 001 2০006) 

__৬৬২০ উঃ হইতে হ্থমেক পর্যন্ত এবং (৫) দক্ষিণ হিমমণ্ডল (9০০5 

' *উভয় গোলার্ধের নাতিদীতোক মগলটিকে উষ্ণতার তারতমা জন্দারে আবার ছুইভাগে 
বিভক্ত করা যায় ২₹--(১) শ্রীন্ঘপ্রধান নাতিনীতৌক বা উহীতোফ বা উপজাতীয় মঙচল--. 
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0010 2:০8৪)--৬৬২* দঃ হইতে কুমেকে পধস্ত | তবে জল ও স্বল্লভাগের 

অসমান উষ্কতা, সাগর ও মহাদেশের অবস্থান, বামুপ্রবা্) সমূদ্রশোত 
প্রভৃতির প্রভাবে আবার একই শাপ-মণগ্ডলের বিভিন্ন অ*শে উষ্ণতার পার্থকা 

পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । 
বায়ুর চাপ- তৃপৃষ্টে বাযুব চাপ সর্বত্র সমান নহে। সমুত্রপৃষ্ঠেব সহিত 

একই সমতলে অবস্থিত যে কোন প্রতি বর্গ ইঞ্চি পরিষিত স্থানে বায়ুব 
স্বাভাবিক চাপ প্রায় ১৪"৭ পাউগ্ অর্থাৎ ব্যাবোমিটার যন্ত্রের পারদেব ২৯৪৯২” 

উচ্চতার সমান । তবে সমৃদ্রপৃষ্ট হইতে যত উচ্চে উঠা যায় বাযুর চাপ ততই 
হ্বাস পায়। বাধুর তাপ যদি ২০ ফাঃ থাকে তবে সমুদ্রতল হইতে ১৫০০ 

উচ্চতা পধন্ত প্রতি ৯০'-এ ১" পরিমাণ চাপ হাস পাম্ব। পরীক্ষা কবিয়। 
দেখা গিয়াছে যে ৩২ মাইল উপরের বাযুব চাপ সমুদ্রতলের বাযুব চাপের 
প্রায় অর্ধেক | 

যেবামুর চাপ অর্ধিক তাহাকে উচ্চচাপ ( [0161 19105900172 ) বাধু এব" 

থে বাুর চাপ অল্প তাহাকে শিক্পচাপ (10 01659015) বাু বলে। একস 

সমতলে অবস্থিত দুইটি স্থানের বাষুব চাপ বিভিন্ন হইতে পারে কারণ উঞ্ কা 
আর বামু শীতল বা শুফফ বায়ু অপেক্ষ। লঘু হয়। অতএব উষ্ণ বা আর্্র বাধু 

যুক্ত অঞ্চল নিম্চাপসম্পন্ধ এবং শুদ্ধ বা শীতল বাযুযুক্ত অঞ্চল উচ্চচাপসম্পন্ন 
হইয়া থাকে। 

সমপ্েষ রেখা-_যে সকল স্থানের সমুদ্র-মুমতলের চাপ সমান তাহা- 
দ্রিগকে যোগ করিয়া যে রেখা অঙ্কন কর! হয় তাহাকে সমপ্রেম-বেখ। 

([5018:) বলে। 

চাপ-বলয় (126555016 96165)- উষ্ণতা ও আর্্রতার তারতম্য অন্সারে 

বাযুচাপের তারতম্য হয় বলিয়া ভূপৃষ্ঠে সাতটি চাপবলয়েখ কৃষ্টি হইয়াছে £_ 
(১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়--এই অঞ্চলেব বায়ু সর্বদা উর্ধগামী। ভৃপৃষ্টের 
সমাস্থবালে বাসুপ্রবাহ প্রায়ই অনুভূত হয় না বলিয়া এই অঞ্চলকে নিবন্ষীয় 
শাস্তবলয় (700101010) বলে। (২--৩) অতিরিক্ত শৈত্য ও বাযুম গুলেখ 
শুফত' হেতু ছুই মেরুর নিকটবতী স্থানে দুইটি উচ্চচাপ বলয়। (৪-_৫) 
পৃথিবীর আবর্তন হেতু ক্রাস্থীয় অঞ্চলের দিকে বায়ুর বিক্ষিপ্ততার জন্য মেক্৯বৃত্ত- 
সন্নিহিত অঞ্চলে ছুইটি শিম্চাপ বলয় । (৬1) নিরক্ষীয় অঞ্চলের উর্ধগামী 
লঘু বায়ু উর্ধ্বন্তব দিয়! মেরুর দিকে প্রবাঁতিত হইবার সনয় ক্রমশঃ শীতণ ও 

স্প্পপসস্পী পেশী শিম আত পাস আলাপ 

উ: গোলার্ধে ২৩২০ উঠ হইতে ৪৫+ উ; এবং দঃ গোলার্ধে ২৬২* দঃ হইতে ৪৫. 
সমাক্ষ রেখা পর্যন্ত; এবং (২) শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্। বা হিলাডোষ মণ্ডল--উঃ গোলাধে 
৪৫০ উঃ হইতৈ ৬৬২৮ উঃ এব* দঃ গোলার্ধে ৪৫০ দঃ হইতে ৬৬২৮ দঃ সমাক্ষ 
রেখা পর্বস্ত | 
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ভাবী হইয়! ক্রান্তিবৃত্তের নিকে নামিয়! আসে বলিয়া ক্রাস্তীয় অঞ্চলে কর্কটায় ও 

মকরীয় উচ্চচাপ বলয়। তৃপৃষ্ঠের ১ 

সমান্তরালে এখানে বাধুপ্রবাহ ৩০ 

বিশেষ অন্ভভূত হয় না বলিদ্া 

ইহাদ্দিগকে ক্রান্তীয় শাস্তবলয় বল। 
হয়। এই অঞ্চলের বাধু নিয়গামী 
বলিয়। বাষুর আপেক্ষিক তর্্ত! 

অল্প এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও 
কম। পরথিবীব অধিকাংশ উষ্ণ 

মরুভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত 

ভইবার ইহ অন্যতম কারণ। 

সধের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নেব্ছ নং চিত্র -নূর্ঘ ও তাপ ব্লয়ের পরিবর্তন 

সঙ্গে সঙ্গে এই চাপবলয়গুলি যথাক্রমে উত্তবে ও দক্ষিণে সরিয়। যায় । 

বাদ্ধুপ্রবাহু (115)--তাপ ও 

চাপে বৈষম্য বাধুপ্রবাহের প্রধান 

কাবণ। তবে এই বাষুপ্রবাহের 

কয়েকটি পিয়ম রহিয়াছে £-১) চাপ 

সমত। বঙ্ষার জন্য বাঘু উচ্চচাপযুক্ত স্থান 

হইতে নিয়চাপযুক্ত স্থানের দিকে 

প্রবাহিত হয, (২) উচ্চচাপ অঞ্চলের 

ভাবী বাষু নিয়ন্তর দিয়া নিয়চাপ 

অঞ্চলের দিকে এবং নিয়চাপ 

অঞ্চলের লঘু বাস উর্ধবন্তর দিয়! উচ্চ- 

চাপ অঞ্চলের দিকে যাইতে থাকে, 

*নং চিত্জ- নিয়ত বাযুপ্রবাহ (৩) পৃথিবীর আহ্বছিক গাত ব।ত 

বাুপ্রবান্ত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদ্দিকে বাকিয়া 

যায় ( ফেবেলের স্থজ্ )1 যে দিক হইতে বাধু প্রবাহিত হয় সেই দিকের নাম 
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* ২২শে ডিসেম্বর (দক্ষিশীয়নাস্ত দিবস ) হইতে ২১শে জুন (উত্তরায়ণাস্ত দিবস) পর্যন্ত মকর- 

ক্রান্তিরেখা হইতে কর্ষটক্রান্তিরেখা পর্বস্ত দুধের উত্তরমুখী আপাত গতিকে শুধের উত্তরায়ণ এবং 

২১শে জুন হইতে ২২শে ডিদেন্বর পর্যস্ত কর্কট ত্রান্তি রেখা হইতে মকর ক্রান্তি রেখা পর্যন্ত পুর্ধের 

দক্ষিণমুখী আপাত গতিকে শূর্ের দক্ষিণীয়ন বলে। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর এই দুই তারিখে 

নুর্ধ আপাত গতিতে রহিমার্গ (০855) অতিক্রম কালে নিবক্ষরেখীর উপর লন্বভাবে কিরণ দেয়। 

এই ছুইটি দিন ছার়াবৃত্ত (:2৭০ড/ ০:০1) সকল সমাক্ষয়েখাকে সমান দুই অংশে বিস্তক্ত করে 

বলিয়া পৃথিবীর সর্বজ্ঞ দিবারাজির পরিমাণ সমান হয। এই ছুইটি দিনকে মহাবিধুষ 

(৮৪791 68:702) ও জলবিধূৰ (8:907291 €091003) দিবস বলা হয়। 
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অনুসারেই উহার নামকরণ হয় ; যেরূপ পশ্চিম দ্রিক হইতে প্রবাহিত হইলে 
পশ্চিম] বায়ু বল! হয়। 

বাযুপ্রবাহের শ্রেণীবিভাগ (৬1154 ৪58621৪)-_পৃথিবীর বাষুপ্রবাহ- 

গুলিকে প্রকৃতি হিসাবে প্রধানত চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে £-- 
(১) নিয়ত বানু (1806675 %71008)-_ পৃথিবীর চাপ বলয়ের বৈষমোর 

জন্য সার। বৎসর নিয়মিতভাবে ও নিদিষ্টপথে যে বাধু প্রবাহিত হয় তাহাকে 
নিয়ত বাযুবলে। যেরূপ, আয়ন বায়ু, প্রত্যায়ন বায়ু ও মেরুদেশীয় বাধু। 
ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে নিরক্ষীয় নিয়চাপ অঞ্চলের দিকে ফেরেলের সুত্র 
অনুসারে উঃ গোলার্ধে উঃ পুঃ দিক হইতে এবং দঃ গোলার্ধে দঃ পুঃ দিক 
তইতে যে বামু প্রবাহিত হয় তাহাকে বথাক্রমে উঃ পুঃ ও দঃ পুঃ আয়ন বায়ু 
(71806 1305) বলে । এই বাফু শীতল অঞ্চল হইতে উষ্ণ অঞ্চলের দিকে 

প্রবাহিত হইবার সময় শব্ধ হইয়া! যায় বলিয়া! হহাদের বুষ্টিপাতন-ক্ষমতা অল্প, 
তবে পুর্ব উপকূল সন্্রিহিত পবতগাত্রে বাধাপ্রাঞ্থ হইলে ইহ শৈলোৎক্ষেপ 
বৃষ্টির (12116615105) সুষটি করে। 

ক্রাস্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে মেরুবৃত্ত অঞ্চলের ছুউটি নিয়চাপ বলয়ের 
দিকে উঃ: গোলার্ধে দঃ পঃ দিক হইতে এবং দঃ গোলার্ধে উঃ পঃ দিক হইতে 
যেবাষু প্রবাহিত হয় তাহাকে যথাক্রমে উঃ গোলার্ধে দঃ পঃ এবং দঃ গোলার্ধে 
উঃ পঃ প্রত্যায়ন বায়ু (400-04465 1005) বলে । স্থানে স্থানে প্রত্যয়ন 
বায়ু পশ্চিমা বায়ু (৬৬ 5051115) নামে অভিহিত ইয়া! থাকে। 

ছুই মেরু সন্নিহিত ছুইটি উচ্চচাপ বলয় হইতে মেরুবৃত্ত অঞ্চলের ছুইটি 
৮% বলয়ের দিকে উঃ গোলা উঃ পুঃ এবং দঃ গোলার্ধে দঃ পুঃ দিক 

তে যথাক্রমে শুষ্ক ও শীতল স্ুমের ও কুমেরু বাযু (6০012 2045) 
প্রবাহিত হয়। 

(২) সামস্সিক বায়ু (757100$081 01 968507291 ড%17809)- যে সমস্ত 

বাফুপ্রবাহ বিশেষ বিশেষ লময়ে দেখা যায় তাহাদিগকে সামমিক বাধু বলে। 

স্থলবায়ু, সমুদ্রবায়ু ও মৌস্থমী বাস্ু ইহাদের অন্তর্গত। 
জল অপেক্ষা স্থলভাগের উত্তাপ গ্রহণ ও তাপ নিকিরণের ক্ষমতা অধিক 

হওয়ায় সমুদ্র বা বৃহৎ হ্রদ সন্গিহিত অঞ্চলসমূহে বাযুচাপের টৈষম্য 
পরিলক্ষিত হয়। দ্রিবাঁভাগে জলভাগের উচ্চচাণ অঞ্চল হইতে স্থলভাগের 
নিক্নচাপের দিকে এবং রাত্রিতে স্থলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে জলভাগের 
নিয়চাপের দিকে যে বাঘু প্রবাহিত হয় তাহাকে যথাক্রমে জম্বদ্রবায়ু (5৫৪ 
3:০2) ও শ্ছলবায়ু (2174 75225) বলে। স্থল ও সমুদ্র বাষু প্রবাহের 

ফলে সমৃদ্রতীরবর্তা দেশগুলির জলবায়ু নাতিশীতো্ণ হইয়া! থাকে । 
শৌন্ুমী বাসু 00101350010 চদ£38)-_-এই বাঘুর বৈশিষ্টা হইল এউ 

ঘে খাতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার দিকপরিবর্তন ঘটে । ইহাকে স্থল ও 
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জলবামুর একটি সুবৃহ রূপও বলা যাইতে পারে। উষ্ণ মণ্ডলের বিশাল স্থল- 
ভাগের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ জলভাগ অথবা বিস্তীর্ণ জলভাগের দক্ষিণে বিশাল 
স্বলভাগের অবস্থানের জন্যই মৌন্মী বায়ুর উৎপত্তি হয়। তবে ইহা শুধু 
ক্রান্তীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নহে, এশিয়া মহাদেশের পুর্ব ভাগে প্রায় ৬০ উঃ 
অক্ষাংশ পর্যন্ত স্থান ইহার প্রভাবাধীন । 

গ্রীষ্মকালে সধ আপাত গতিতে কর্কটক্রাস্তি পর্যস্ত আমিলে মহাদেশীয় 
ভূর্খগ্ের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশসমূহে নিগ্নচাপ বলযেল স্থষ্টি হয়। তখন সন্সিভিত 
সমুদ্র হইতে জলকণা-সম্প্ক্ত উচ্চচাপেব বাষু এঁ নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবল 
বেগে অগ্রসর হইতে থাকে । এই বাধুকেই উং₹ গোলার্ধে গ্রীষ্মের মৌন্ুমী 
বায়ু বলে। গ্রীক্মকাঁলে ভারতের উঃ পঃ অংখে ও ব্রঙ্ষদেশে প্রবল নিয়চাপ 
স্ট্টি হওয়ায় উঃ পুঃ আয়ন বাধুর প্রবাভ বন্ধ হইয়া যায় এবং ভারত 
মভাসাগবেব উপর দিয়া প্রবাতিত দঃ পৃঃ আয়ন বাধু নিষুব রেখ। অতিক্রম 
করিয়! দঃ পুঃ বাধুর্ূপে প্রবাতিত হহয়। ভাবত, পাকিস্তান, ক্রহ্মদেশ, শাম, 

ইন্দপেচীন, দঃ আরব ও আবিসিনিয়া অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত করে প্রশাস্ত 

মভাসাগর হইতে প্রবাহিত বাধুও এর একই কারণে দঃ চীন, ভিয়েৎনাম, 
জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায় । এ সকল দেশে এই বাদ 
”: পুঃ দিক ভততে প্রবাহিত হয় বলিয়া তথায় ইহাকে গ্রীদ্ষের দঃ পুঃ 

মৌন্তমী বাধু বলে। 
শীতকালে এশিষাব স্থলভ্রগ হইতে শীতল ও উচ্চচাপেব শুদ্ধ বায়ু সমুদ্রের 

নিক্মচাপের দিকে বহিতে থাকে । হহাকে শীতেব শুক মৌন্মী বায়ু বলে। 
ভার মহালাগরের দিকে এই বাধুপ্রবাহ উঃ পুঃ দিক হইতে আসে বলিক্ষ 
ভাবতে উহাকে উঃ পুঃ মৌহৃমী বাধু বলে। দঃ চীন, শ্যাম, ইন্দোচীন, 
প্রভৃতি দেশেব উপধ দিয় উত্তব দিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ইহা! 
প্রবাঠিত ভয়। 

শীতেব মৌন্মী বাছু নিষুব রেখ! অতিক্রম করিয়। উঃ পঃ মৌম্ুমী বাধু- 
রূপে অস্টেলিয়ার দ্বিকে ধাবিত হয়। কারণ দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীম্মকাল 

এব অস্টেলিয়ায় তখন বাধুব নিয়চাপ। 
প্রধানতঃ আফ্রিকার গিনি উপকূল, উঃ আমেরিকার মেক্সিকো উপকূল, 

উঃ অস্ট্রেলিয়া এবং দঃ ও দঃ পুঃ এশিয়া মৌস্থমী বায়ু প্রভাবিত অঞ্চল । 
(৩) আকত্মিক বান্ধু 00028519707 51061 ভ1005)-_ধূর্ণবাত, 

প্রতীপ ঘূর্ণবাত, টর্নেডো প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। 
কোন অল্লপপরিসর স্থানে সহ্সা নিয্নচাপের স্থটি হইলে চতুর্দিকস্থ উচ্চচাঁপ 

অঞ্চল হইতে বাধুপ্রবাহ উঃ গোলার্ধে বমাবর্তে (৪200100]7195) এবং 
দঃ গোলাধে দক্ষিণাবর্তে (০10০্া152) কেন্দ্রের নিষ্নচাপে প্রবেশে করিয়াই 
উর্্বগামী হয়। এই উর্ধবগামী বঞ্ুকে ঘুর্ণবাত (০5০1০০৫) বলে। বুর্ণবাত 
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ঘুরিতে ঘুরিতে একস্থান হইতে সাধারণতঃ প্রবাহিত বায়ুর পথ আবলম্বন 
করিয়! বহুদূরে চলিয়া! যায় এবং মধ্যে মধ্যে সমুক্রেব ও মরুভূমির উপর 
দিয়া যাইবার সময় যথাক্রমে জলম্তস্ভ ও বালুকান্তপ্তের স্থষ্টি করে। ঘূর্ণবাত 
অতি ভীষণ ঝড। প্রচণ্ড ঘূর্ণবাতের উচ্চতা ৬ মাইল এবং ব্যাস ৩৪ শত 
মাইলেরও অধিক হইয়া থাকে । ঘূর্ণবাত বিভির্ স্থানে বিভিন্ন নামে 
পরিচিত--যেরূপ, চীন সমু্রে টাইফুন, বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন ও প্রতীচ্য 
দ্বীপপুঞ্জে হারিকেন প্রভৃতি । বজদেশের কালবৈশাখী এবং আশ্বিনের ঝডও 
এই ঘূর্ণবাতের ফলেই সৃষ্টি হয়। 

কোন দ্বল্প পরিসর স্থানে সহস! উচ্চচাপের হ্ষ্ি হইলে এ উচ্চচাপ বলয় 
হইতে বাধুপ্রবাহ উঃ গোলার্ধে দক্ষিণাবতে ও দঃ: গোলার্ধে বামাবতে 
পার্বতী নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহাকে প্রতীপ ঘূর্ণবাত 
(৪7000501008) বলে। প্রতীপ ঘূর্ণবাত ততটা ভীষণ নয় এবং অতি ভ্রু 
স্বানপরিবতনও করে না। বহুক্ষেত্রে দুইটি ঘর্ণবাতের মধ্যভাগে একটি 
প্রতীপ ঘূর্ণবাত দেখা যায়। 

অল্লস্থানব্যাপী ও অক্পক্ষণস্থায়ী ঘর্ণবাতকে টর্নেডো (70:7540) বলে । 

ইহার ধ্বংস-ক্ষমতা অতীব ভগ্মাবহ | 
(৪) স্থানীয় বায়ু 0০০৪] %/7005)--কোন কোন দেশে বৎসরেব নিদিষ্ট 

সময়ে নিয়মিত ভাবে একপ্রকার বারুপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় ; উহ্াদিগকে 
স্থানীয় বাম্ু বলে । সাহার! মর অঞ্চল হইতে প্রবাহিত উত্তপ্ত বাধুকে দক্ষিণ 
ইতালী ও সিসিলিতে “পিরোকে”, গিনি উপকূলে “হারমান্টরান' ও মিশবে 
“খামসিম” ; শীতকালে উঃ ও উঃ পুঃ দিক হইতে প্রবাহিত বাধুকে উঃ ইতালী 
ও আত্রিয়াতিক উপকূলে 'বোরা” , শীতকালে উ: ও উঃ পঃ দিক হইতে 

প্রবাহিত বাধুকে রোন উপত্যকায় “মিস্টাল+ , পুঃ দিক হইতে প্রচণ্ড গতিতে 
প্রবাহিত বাঘুকে স্পেনে “দোলানো”, সাহারা ও আরবেব মরুভূমিতে বসম্ 
ও গ্রীক্ম ধতুতে প্রবাহিত উষ্ণ ও শুষ্ক বাদুকে 'সাইমুম্,; আল্লস্ পর্বতগাত্র 
বাহিয়। নীচের দিকে প্রবাহিত উষ্ণ বাযুকে “ফন” , দক্ষিণ আমেরিকার পম্পা 
তৃণভূমির উপর দিয়! প্রবাহিত বাযুকে 'প্যাম্পেরো” এবং ক্যানাডার রকি 
পর্বত হইতে প্রবাহিত উষ্ণ বাযুকে “চিন্ক? বলে। পশ্চিম ভারতে গ্রীক্মকালে 
কখনও কখনও উষ্ণ বাষু প্রবাহিত হয় । ইহাকে 'লুঃ বলে। 

বৃষ্টিপাত 0.975£811)-_কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বাযু যতট] জলীয় বাম্প 
ধারণ করিতে পারে ঠিক সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্প বামুতে থাকিলে তাহাকে 
পরিপৃক্ত বায়ু (58819060 ৪1) বলে। প্রচুরপ্জলীয়বাম্পধুক্ত পরিপৃক্ত বাযু 
লঘু বলিয়৷ সহজেই উর্ধ্বগামী হয় এবং প্রসারিত হইয়া শীতল হইয়1 পড়ায় 
উহার জলীয্নবাষ্প ধারণ ক্ষমত| হ্রাস পায়। জলীয় বাম্পের কিয়দংশ তখন 
বিচ্ছিন্ন হইয়া সথপ্প জলকণার আকারে বামুমলে ধৃলিকণ! আশ্রয় করিয়া! মেঘ 
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রূপে *্চাসিয়া বেডাইতে থাকে | মেঘ অধিকতব শীতল হইলে জলকণাগুলি 

মিলিত হইয়1 বুষ্টিবিন্দুর আকারে পডিতে থকে । কিন্তু কোন কারণে মেঘ 
উত্তপ্ত হইলে জলকণাগুলি আবার বাণ্পে পরিণত হইমু। যায় । 

বু্টিপাত সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া] থাকে । (১) জলীয় বাম্পপুর্ণ 
বাস্ু লঘু বলিয়। সহজেই উর্ধ্গামী হয় এবং প্রসারিত ও শীতল হইয়! সেই 
স্থানেই বৃষ্টিপাত করে । ইহাকে পরিচলন বৃষ্টি (০501520010172] 18109) 
বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্থযতাপ অধিক খলিয়৷ সারা বখ্সরই পরিচলন বৃষ্টি 
হইঘা থাকে । (২) পবিপৃক্ত বাতাল প্রবাহিত হইয়া পর্বতগাত্রে প্রতিহত 
হইলে উপরে উঠিতে থাকে এবং পৰে শীতল হইয়া বারিবর্ণ কবে। ইহাকে 

শৈলোতক্ষেপ বৃষ্টি (76176418185) বলে । পবতেের যে পার্খে বাু প্রতিহত 

তইয়! বৃষ্টিপাত ঘটায় তাহাকে প্রতিবাত পার্খ (71508105106 ) এবং 

বিপরীত দিককে অনুবাত পার্খ (16০৮7৪05106) বলে। পর্বতের নমন্থবাত 
পার্্বস্থিত বর্ষণবঞ্চিত অঞ্চলসমূহকে বুগ্লিচ্ছায়া অঞ্চলে (8117 510900৬7 2768) 
বলে। (৩) ঘূর্ণবাতের কেন্দরস্থলে নিম্নচাপ থাকে । পরিপুক্ত ব।তান সেই 

দিকে আরুষ্ট হইয়। উর্ধ্গামী হয় এবং পবে শীতল হইয়া বৃষ্টিপাত করে। ইহার 
লাম ঘূর্নিবৃষ্ট (০5০10210 1205) | পশ্চিমা নাযু বলয়েব অস্তগত স্থানসমূহের 

অর্থিকাংশ বুষ্টিপাতই ঘৃিবুষ্টি | 
বাত্রিকালে শীতল ভপষ্ঠেব সংস্পশে আসিম্বা বাযুস্তরের জলীয় বাম্প 

ঘণীভূত হইয়া] শিশিরে (৫5০) পরিণত হয়। শীত প্রধান দেশে শিশিব 
জমাট বাধিয়া কঠিন হইলে উহাকে তুহিন (০১) বলে। কখন9 কখনও 
জলীয় বাম্প বরপষ্টের নিকটবর্তী ভাসমান ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া অল্পঘনী ভূত 

এ ৃ 
সৌদ রাযি ঘ্ভ- 
হুশ ন্থি 

ই 

| ১ ০৬ | ূ 
্ 

সেচ টপ . 

ঘ ক্$ 5৯৯ 

ক ৬ ঠ বউ টা রা 
প্৮ 

৮ ৬৬ ্ স্ ৫ 

২ ২: টএ ৬ ্ ১১ ০০ 
১ গে ১ খু. 

শা শষ 

। 

»১০৪ ৯৪, 5 তি ১৬ 

চর 
পাত তি ০ 

রশ 

৩ এ ন্ 
র্ ব। ০৬, এ ২১

 . 

১* নং চিজ--বুষ্টিপাত অঞ্চল 

অবস্থায় ধোমাব আকাবে ভাসিয়৷ বেড়ায় । উহাকে কুস্াসা (10350) বলে 
কুয়াসার জলকণাসমূহ অতি সুহ্ম হঈলে তাহাকে ফগ্ধ (198) বলে 



২৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

কখনও কখনও বুষ্টিবিন্দু নীচে পড়িবার সময় অতিরিক্ত শৈত্য হেতু জমাট 
কাধিয়া যায়। ইহাকে শিল। বা করকা (17911) বলে। শীতপ্রধান 
দেশে বা উচ্চ পর্বতাঞ্চলে অনেক সময় বৃষ্টিপাত্তের পরিবর্তে তুষারপাত 
হইয়! থাকে । 

সমবর্ষণ রেখা_যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান সেই 
সকল স্থানকে যোগ করিয়া যে বেখা অঙ্কন কবা যায় তাভ।কে সমবর্ষণ রেখা 
(15086) বলে। 

ব্রান্রিমগল 

জলস্থলময় ভূপৃষ্ঠের মোট ক্ষেত্রফলেব ৭৮১০ বা ১৪ কোটি বর্গমাইল যে 
জলরাশির দ্বাবা আবৃত ন্াহাই বাবিমগ্ল। বাবিমগুল প্রধ'নতঃ পাঁচটি 
মহালাগর ( প্রশাস্ত, আটলান্টিক, তারত, স্থমের ও কুমের ১ এবং উহাদের বত * 

উপসাগর ও সাগব লইয়া গঠিত । 
সমুদ্রের ভটরেখাই মহাদেশেব সীম। নভে | মভাদেশের কিয়দংশ 

সমুদ্রজলেব মধোই বিস্তৃত থাকে । এন স্থানে সমুতেব গভীবতা। সাধাবণতঃ 
১০০ ফ্যাদম বা ৬০০'-এর অধিক হয় ন|। মহাদেশের এই নমজ্জিত 

ংশকে মহীসোপান (০০200607156) বলে মভাসোপানের 
উপবিস্থিত এই অগভীর জলরাশিকে উপমহাদেশীয় সমুদ্রে (61০01071)- 

0] 5০৪.) বলা যাইতে পারে । মহীসোপানের শেষ প্রান্তে মভীসোপান হঠাৎ 
ঢালু হইয়া! গভীর সমুদ্রতলে মিশিয়া যায়। এই ঢালু অংকে মহীঢাল 
( ০0120115015091 91026 ) বলে। সমুক্রোপকুলের স্থানে স্থানে বহুপৃব বিস্তৃত 

মহীমোপান দেখা যায়, কিন্তু পর্বতময় উপকূলে মতীসোপানের বিস্তার অধিক 
নতে । মহাঁঢালের প্রান্ত হইতে জনুদ্রতল (০০০৪. 900: ) আবন্ত হয়। 
সমুদ্রের এই অংশ ২।৩ মাইল গভীর । উহাকে গভীর সমুদ্রতলও (45৫1) 562 
01910) বল। হয়। সমুদ্রতলের কোন কোন স্থানে নদ্বীখাতের মত গহীর 

অংশ (২৫,০০০/-এরও অধিক) রহিয়াছে । এই সকল গভীর অংশকে সমুদ্রখাত 
(09০68. 0661১ ) বলে। 

মুদ্রজলের উ্ণতা__সমুদ্রেব উপরিস্থিত জলের উষ্ণতা, উহার 'মবস্থান, 
বাসপ্রবাহ, সমুদ্রশ্রোত, খতুভেদ এবং দিবারাত্রি-ভেদের উপর নির্ভর করে। 
নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রপুষ্টেব উষ্ণতা ৮০*-৮২* ফাঃ এবং উত্তরে ও দপ্ষিণে 
এই উষ্ণতা ক্রমশঃ হাস পাইতে পাইতে মেক্টপ্রদেশে ২৮২৯০ ফাঃ হয়। 

সাধারণতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা অধিক, নিয়ে উষ্ণতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে 
থাকে । বাধুপ্রবাহ, সমুদ্রম্নোত ও সমুদ্রতরঙ্গ হেতু সর্বদ। আলোডনের ফলে 

দিবারাত্রি ও খতুভেদে সমুদ্রজলের উত্তাপের পার্থক্য অধিক হইতে পারে না। 
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সমুদ্রজলের ঘনত্ব-_সমুদ্রজলে নান! জাতীয় লবণ ভ্রব অবস্থায় রহিয়াছে 
বলিয়! ইহা স্বাছ জল অপেক্ষা ভারী। আবার অধিক লবণ।ক্ত সমুদ্রজল 
অল্প লবণাক্ত সমুদ্রজল অপেক্ষা ঘন |৪ একই প্রকার লবণাক্ত উষ্ণ জল অপেক্ষা 



২৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

কম লবণাক্র* শীতল জল অধিক ঘন হইতে পারে। সমুব্রের উপরিভাগেব 
জল অপেক্ষা নিয়ভাগের জল অধিক ঘন। 

অমুদ্রআোত--নিয়মিতভাবে সমুদ্রের উপরিভাগের জল একস্থান হইতে 
অন্থাস্থানে পরিবাহিত হইলে তাহাকে সমুদ্রআোত (9০620; 00761005 ) 

বলে। প্রধানতঃ সমুদ্রজলের উষ্ণতা, ঘনত্ব ও বাযুপ্রবাহের চালনা হেতুই 
সমুদ্রশ্বোতের উৎপত্তি হইয়া থাকে । সমুদ্রশ্োত ছুইপ্রকারের_-উঞ্ণ ও 
শীতল | নিয়লিখিত কারণগুলি সমুদ্রম্োতের গতি নির্ধারণ করে £--(১) 
নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও লঘু সমুদ্রজল উষ্ণ বহিঃশ্রোতরূপে (0০৮ 51505 
০811) ) মেরু অঞ্চলের শীতল সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, আবার মেরু 
অঞ্চলের শীতল ঘন জল এ স্থান পুরণের জন্য শীতল অস্তঃোতর্ূপে (০০19 
02100116100) নিরক্ষ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। (২) প্রবল নিয়ত 

বায়ু নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়াব সময় সমূদ্রজলকে ও সেই দিকে পরিচালিত 
করে। (৩) অধিক ঘন জল অল্প ঘন জলেব দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া 

অধিক লবণাক্ত সমুর্জের জল অল্প লবণাক্ত সমুত্রেব দিকে প্রবাহিত হয । (৪) 

ফেরেলের সুত্র অন্রসারে সমুদ্রশ্রেতের গতি উত্তব গোলার্ধে ডান দিকে এবং 
দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বাকিয়া যায় । (৫) স্থলভাগের আরুতিও অনেক 

সময়ে সমুদ্রশ্রোতের গতি নিয়ন্ত্রিত করে । 
পুথিবীব প্রধান প্রধান সমুদ্রশ্রোতগুলি ১১নং চি হইতে প্রতীয়মান 

হইবে । 

প্রশ্নোতর 

1৭10৬ 80115 276 10107160 ১ ৬৬180 2162 00611 10217) 1620065 3001255145 

005 008]07 501] £101005 01 1005 ০110 870 55200179065 01)5772006 01 010011 

10217936101), 

(মৃত্তিকা কিরপে সৃষ্টি হয়? মৃত্তিকার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমৃহ কি? পৃথিবীৰ মৃত্বিকা- 
সমূহের শ্রেণীবিভাগ সাধন কর এবং উহাদের প্রত্যেকটি কি কি শন্ত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাা 
লিখ।) (0. 0.51) (পৃঃ ১১-১৩) 

*সমুদ্রজল সকল স্থানে সমান লবণীক্ত নহে । নদীবাহিত স্বাছুঞ্জল, বৃষ্টিপাত ও বাম্পীতবনের 
পরিমাণের উপরই সমুন্রজলের লবণত৷ নির্ভর করে । উচ্চ অক্ষাংশ ও মেরুপ্রদেশ অপেক্ষা নিম্ 
অক্ষাংশে উত্তাপের আধিক্যহেতু বাম্পীভবন অধিক হওয়ায় তথাকার সমুক্্রঞ্জল উচ্চ অক্ষাংশের 
সমুদ্রজল অপেক্ষা অধিক লবণাক্ত । আবার নিরক্ষীয় অরথনঠী বান্পীভবন অধিক হওয়া মন্ষেও 
বৃষ্টিপাতের প্রাচূর্যহেতু তথাকার সমুদ্রজল অধিক লবণাক্ত হইতে পারে না। চারিদিকে স্থলবেহিত 
সমুদ্রে পতিত নদীর সংখা! অল্প হইলে এ সমুস্্রের জল লবণাক্ত হয় (যেরূপ ভূমধ্যলাগর, মরুসাগর 

ইত্যাদি) আর অধিক হইলে অল্প লবণাক্ত হয় (যেমন বাঙ্গ্টিক সাগর, কৃফ সাগর ইত্যাদি )। 



মানুষ ও তাহার পরিবেশ ২৯ 

25101090665 015 235102 0100165005 20110506650 1010 50115, ৬৬105151653 

709৬০ 70221 65106160৪০1 07656 [91010160)5 ? 

(মৃত্তিকার প্রধান প্রধান সমস্তাগুলি নির্টেশ কব। এ সমস্তাসমূহ্বেব নিরসন কল্পে কিকি 

বাবস্থা অবলক্থিত হইয়াছে? ) (পৃঃ ১৩) 
3,10010916 002 5211070518.00075 06161010110170£ 0156 06500170150016 01 21 

[70176 01 0175 28617550118 0€ 

(ভৃপৃষ্টের বিভিন্ন স্থানের উক্ণতা-নির্ধারক কারণসমূহ নির্দেশ কর |) (পৃঃ ১৭-১৮ ) 
4. 156. 7. 00167 90000977001 0135 [04117 71190 55502100010 210 2০010£ 

(176 070156৭ 01 106 9/11)48, 

(পথিবীর প্রধান প্রধান বাধুপ্রবাচের সংন্গিপ্র বিবরণ লিখ এবং উহাদের প্রতোক্টির উৎপত্তির 
কারণ নিদেশ কব 1) (পৃঃ ২২-২৪) 

25. ৬৬1৪ 916 1700125009]0$ 2 0৬৮ 27৩ 01705 ০07১6এ 2 

( মৌন্গুমী বাধুপ্রবাহ কাহাকে বলে? হ্রহাব উৎপত্তিব কাবণ নির্দেশ কব |) (পৃঃ ২২-২৩ ) 
০1000৭01176 0106 19101061021% ৮৮1105, ৬৬1)৪০ 00067 (165 01 ৮00 00001 

01) 1196 €%01)১ 5৪] 19,০06 8114 110৮ 90 (106 ৭11১6 2 

( নিয়ত বাধুপ্রবাহ সম্পর্কে যাহা তাঁন লিখ | পৃথিবীপৃষ্ঠে অন্তান্ কি কি বাযুপ্রবাহ পরিলক্ষিত 
হয এবং উহারা কিবপে উৎপত্তি লা কবে?) (পৃঃ ২২-২৪) 

7... ৮৯219170106 180506025 2৮001120600 02020001205 12110- 99£8686 এ 

০194911).801018 031 19118091] 

(বুষ্টিপাতেব কারণ কি? বৃষ্টিপাতের শ্রেণীবিভাগ সাধন কব।) (পৃঃ ২৪-২৫) 
8, ৬৬10০210065 01) 27700105510 (0005১ 05001020320010 25010659 /11035, 

০%010164, 01809010180 10950 15010107 1501045 1৬১০০০০, 00100612091 510611, 

0681) ০1)067805 

(টীকা লিখ ২-_ শিলা, তপৃষ্টের বিভিন্ন কপ, ভাগমণ্ডল, বাধু প্রবাহ, ঘ্ণষাত, প্রশীপঘূর্ণবাত, 

তুচিন, সমোঞ বেখা, সমপ্রেষ বেখা, সমবষণ রেখা, মহীসোপান, সূত্র শ্রোহ।) 
(পৃঃ ৯, ১৪, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ১৯, ২৯, ২৬ ২৬, ২৮) 

তৃতীয় অধ্যায় 

মানুষ ও তাহান্ত পরিব্বেশ 

নসিব ও পরিবেশ-_মাহুষ ও ভাহাব পািব পরিবেশের মধ্য 
পারস্পরিক ক্রিয়া-গ্রতিক্রি্ার সম্বন্ধ বতমান। পরিবেশের পার্থকোর দরুন 
মানুষ কোথাও কঁষিজীবী, কোথাও পশ্তপালক, কোথাও শিকারী আবার 
কোথাও বাঁ যাধাবর । কিন্তু ইহাও সভ্য যে বতমান সভ্য মানুষ পরিবেশের 
( ০0৮10200600) দাস নহে । পরিবেশ মানুষের উপর শুধু প্রভাবই বিস্তার 
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করে, তাহার জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণন্পে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। 
পরিবেশের প্রভাবে মানুষের মধ্যে যে কর্শপ্রচেষ্টার উদ্ভব হয়, তাহার ফলে 
পরিবেশে ঘটে রূপাস্তর ; এই রূপান্তরিত পরিবেশ আবার নৃতন করিয়া! তাহার 
জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে ; আর তাহারই ফলে তাহার মধ্যে জাগে 
নবতর কর্মপ্রচেষ্টা, এবং সেই কর্মপ্রচেষ্টার প্রভাবে পরিবেশেও ঘটে নবতর 

পরিবর্তন। মানুষের সহিত তাহার পরিবেশের সম্বন্ধ তাই স্থিতিশীল (5086০) 
নয়, নিয়তই গতিশীল (50010) 

পরিবেশের প্রকারভেদ-__-পরিবেশ ছিবিধ-প্রাক্কাতিক (72158$05] 

€051:0121276796) ও জাংস্কৃতিক (0816018] 61)৮1:0121076106) | ভৃপৃষ্টে 

স্থানবিশেষের ভৌগোলিক অবস্থান, সৈকতরেখা, আকার, আয়তন ও উহার 
ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, আভ্যস্তরীণ জলভাগ, সমুদ্রশ্রোত, 
উত্ভিজ্জ ও জৈব প্রকৃতি প্রভৃতি হইল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান । প্রবংশ। 

ধর্ম, রাষ্ট্রতন্ত্র, জনসংখ্য। প্রতৃতিকে বলে সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদান । 

সামগ্রিক পরিবেশ- পরিবেশ-সম্পঞ্িত আলোচনার সময় ইহ] সর্বদা 
মনে রাখা প্রয়োজন যে মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকপাপের উপর ইহাদের যে 
প্রভাব তাহা ব্যষ্টিগত নহে, সমষ্টিগত | পরিবেশের উপাদানগুলি প্ররুতপক্ষে 

সামগ্রিকভাবেই কার্যকরী হয়, ইহারা পথকভাবে কাজ করে না, কারণ শ্বতন্ 
সত্তা বলিয়! ইস্ঠাদ্দের কিছুই নাই । স্থানীয় ভূপ্রকুতি, জলবায়ু, মৃত্তিক! প্রভৃতি 
পরিবেশের এক একটি উপাদানের সহিত অন্যু উপাদান গুলি অঙ্গাী সম্বন্ধে 
সংযুক্ত-_অবিচ্ছেগ্ধস্মত্রে একত্রে গ্রাথিত । 

প্রাকৃতিক পরিবেশ 
ভৌগোলিক অবস্থান (060£:910101091 100801077)- _তৃপৃষ্টের 

প্রত্যেকটি স্থানেরই এক একটি নিদিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান রহিয়াছে, 
গাণিতিক ভূগোলের ভাষায় এই অবস্থান অক্ষাংশ ও দেশাস্তর দ্বারা নির্দিষ্ট 
হইয়া থাকে । কিন্তু বৈষয়িক দৃষ্টিতে নানা প্রকার স্থুবিধ। অস্থবিধার 
পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক অবস্থানকে প্রধানত: মহাদেশীয় (0০00- 
10610091), জমুক্রেপ্রাস্তিক (1.1000191), ঘ্ৈপ ([050192) এবং উপদ্বীপীয় 

(21317750151) এই চারি প্রকারে বিভক্ত করা হয়। অবশ্য এ সমস্তই 

আপেক্ষিক প্রত্যয়; কারণ একই ক্ষেত্রের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন দৃষিতে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে । উদাহরণন্বরপ বল] যাইতে পারে 
যে এশিয়া মহাদেশের দিক হইতে বিচার গ্রিলে ভারতের অবস্থান 
সমুদ্রপ্রাস্তিক আবার আকারের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের অবস্থান 

প্রায় উপস্বীপীয়। এইরূপ প্রায় যে কোন দেশের অবস্থানই পৃথক পুথক 
দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিভাত হইতে পারে । 
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অর্থনৈতিক জীবনে ভৌগোজিক অবস্থানের প্রভাব (17561061006 
0 0350£158191910891 100861010 012. 20091319 8002)012010 116) কোন 

অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান এ অঞ্চলের অধিবামীদের অর্থ নৈতিক 
জীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে | প্রথমতঃ, কোন দেশের 
জলবান্ধু নির্ভর করে প্রধানতঃ তাহার অবস্থানের উপর। নিরক্ষবুত্ের 
নিকটে এবং মেরু প্রদেশে একই প্রকারের জলবায়ু অনুভূত হয়না । জলবামু 
আবার স্থানীয় মৃত্তিক1 ও উদ্ভিজ্ঞ প্রকৃতির উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়। 

থাকে; আবার উদ্ভিজ্ঞ প্ররুতিই বহুলাংশে জৈব প্রকৃতির নিয়ামক । এই 
সমন্তই মানবজীবনের উপর নানাভাবে প্রভা বিস্তার করে। আবার 

আঞ্চলিক জলবামুর তারতম্য অন্রলারে অধিবাসীদের কর্মশক্তি ও কর্মপন্ধতি 
বনুলংশে শিরূপিত হয় । উত্তর গোলার্ধের প্রায় £ অংশ ভূমিভাগই ৩০০ 
হইতে ৬০১ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত থাকায় এ অঞ্চল নাত়িশীতোষ 
জলবায়ুর প্রভাবে শ্রমশিল্পে এবং বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে । 
অপর পক্ষে দক্ষিণ গোলাধের অন্তর্গত হ্িনটি মহাদেশের £ অন ভূমিভাগই 
উষ্ত ও আর্র অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এত সমন্ত স্থান শ্রযশিল্পে ও ব।ণিজ্যে 
বিশেষ উন্নতি লাভ করে। 

দ্বিতীয়তঃ, দেশবিশেষের ভৌগোলিক অবস্থান তথাকার ব্যবসা-বাণিজ্য 
ংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে বন্লাংশে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে । মতাদেশীয় 

অবস্থানবশতঃ তুকীন্তান, মঙ্গোলিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোঙ্ক্ো ভাকিয়া, স্থইজারল্যাও 
প্রভৃতি দেশ জলপথে দুর-দৃরাঁন্তরের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনে অসমর্থ । 
ভপর পক্ষে সমুদ্রপ্রান্তিক অবস্থানবশত: নরওয়ে, স্থইডেন, ফ্রান্স, স্পেন এবং 

বাটিক রাজ্যসমূহের অধিবাসীরা সহজেই জলপথে দুর-্দূরান্তরের সহিত 
বাণিজাক সংযোগ স্থাপনে সক্ষম তয় । এইবূপ ছ্েপ অবস্থান্বশত: জাপান ও 

ব্রিটিশ দ্বীপপুপ্ত এবং উপদ্বীপীয় অবস্থান্বশ-তঃ ভারত, ইতালী প্রভৃতি দেশের 
অধিবাসীদের পক্ষে বাণিজো উতৎ্কধ লাভ সহজ ও স্বাভাবিক । সমুদ্রবেষ্টিত 
দেশের অধিবাসীরা নৌ-বাবসায়ে খাতি লাভ করে, উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী 
হয় এবং মহ্ম্ত ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়। থাকে । তবে একথাও 
সর্বদ। মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশবিশেষের নিদিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের কথা 
বাদ দিয়া কেবলমাত্র এক এক প্রকারের ভৌগোলিক অবস্থানের বিচার করার 
সার্থকতা নিতান্তই সামান্ত । সোভিয়েট কলাশয়ার অবস্থান মহাদেশীয় ১ আবার 
এশিয়ার তৃর্ৃন্তান, মঙ্গোলিয় প্রভৃতি দেশের অবস্থানও মহাদেশীয় কিন্তু এই 
সমন্ত দেশের পারস্পরিক জ্্স্থার কোন তুলনাই হয় ন।। আবার (নীবিষ্ভায় 
উন্নতিশীল নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশের অবস্থান সমুদ্রপ্রানস্তিক কিন্ত কোচিন- 
চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের অবস্থান সমুদ্রপ্রাস্তিক হইলেও এই দেশগুলি 
নৌ-বিগ্তায় সেন্ূপ পারদর্শ্খ নহে। মৃলকথ| হইল এই যে গণিতের দৃষ্টিতে 
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ভৌগোলিক অবস্থান অপরিবর্তনীয় কিন্ত মানবিক ভ্ধগতে প্রতোক ক্ষেোত্রেরই 
অবস্থান গতিশীল। অবস্থানের এই গতিশীলতাার পরিপ্রেক্ষিতেই মানব 
জীবনের উপর ইহার প্রভাব বিচার কর। প্রয়োজন । 

তৃতীয়তঃ, রাঙ্জনৈতিক দিক হইতেও ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষ গুরুত্ব 
রহিয়াছে । দ্বৈপ অবস্থানবশতঃ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্রের ষে স্বাভাবিক রাজনৈতিক 
নিরাপত্তা বর্তমান রহিয়াছে, মহাদেশীয় অবন্তানবশতঃ চেকোষ্্লোভীকিয়া, 
হাক্ষেরী, অ্রিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের পক্ষে ভাত! বাস্তবিকই ঈর্মার বস্তু । 

ষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান 
(0508191011091 100861017 18৮00181516 60 20013012910 8001৮16125) 

-_কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান যদি এরূপ হয় যে দেশটির সীমাস্তরেখ। 
পাহাড়-পবত, সাগর, মরু, নদী বা জলাভমির দ্বার! স্বাভাবিক ভাবেই 
স্থনির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত; উভার জলবায়ু মৃহ্ভাবাপন্ন ; দেশটি পৃথিবীর অন্তান্ঠ 
উন্নতিশীল দেশসমূহের কেন্জরস্ছলে অবস্থিত এবং দেশটি চতৃষ্পা্শস্থ 
এ সমস্ত দেশের সহিত অন্কূল সাংস্কৃতিক ও আধিক যোগসূত্রে আবদ্ধ তবেই 
ত্র দেশের অবস্থানকে উহার বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকুল বলা 
যাইতে পারে। 

দেশের সীমাম্তরেখার প্রকৃতি উহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি 
এবং জাতীয়তা বোধের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে। 
সীমাস্তরেখা প্রাকৃতিক অবস্থানিচয়ের দ্বার। স্বাভাবিক ভাবে সুনির্দিষ্ট ও 
স্থরক্ষিত হইলে দেশটির রাজনৈতিক নিরপত্তা বুদ্ধি পায়, দেশের অধিবাশীরা 

জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ হয় এবং দেশটির আখিক জীবনও স্থিতিশীল হইয়া 
থাকে। অপর পক্ষে, দ্বেশের সীমান্ত রেখা যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি বা চুক্তির দ্বারা 
ক্রিম উপায়ে নির্দিষ্ট হইলে দেশের রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও আথিক 
স্থিতিশীলত। বিশেষ ভাবে ব্যাহত ভইয়া থাকে । 

দেশের অবস্থান যদি স্থলগোলার্ধের কেক্দ্রন্ছলে হয় তাহা হইলে 
সাধারণতঃ দেশটির ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং আথিক ক্ষেত্রে দেশটি দ্রুত 
উন্নতিলাভ করিতে পারে । উদ্দাতরণন্বরূপ ত্রিটেন ও জাপানের কথা উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে । ব্রিটেন পৃথিবাঁর স্থলগোলার্ধের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় 
পৃথিবীর বাণিজ্য প্রধান কোন অঞ্চলই ব্রিটেন হইতে অধিক দুরে অবস্থিত নহে 
এবং দেশটি উপধুক্ত বাণিজ্য পথের দ্বার! পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের সহিত সংযুক্ত 
রহিয়াছে । প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত জাপানের অবস্থানটিও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এশিয়া ও আমেরিকার অন্তর্বণী প্রধান প্রধান সামুদ্রিক 
বাণিজ্যপথের প্রান্তে দেশটির অবস্থান ইহার ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ 
অনুকূল হইয়াছে। অবশ্ত ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে যে মানবিক জগতে প্রত্যেক 
ক্ষেঞ্জেরই অবস্থান গতিশীল এবং অবস্থানের ,এই গতিশীলতার পরিশ্রেক্ষিতেই 
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মানব জীধনের উপর অবস্থানের প্রভাব বিচাব কব প্রয়েজন। উদাহরণম্বূপ 
বল। যাইতে পারে যে ভাবত এককালে ছিল প্রাচ্য জগছ্ধের কেন্দ্রভাগে কিন্তু 

কালএঞমে ভাবত লে শ্কখান ভইঙে চা » হইয়া এশিয়ার প্রাস্তবতী হইয়া পড়ে। 

আরণ সাগাবব বাণিল্যে আপবধদের এক্ধিপত্া স্বাপিত হপ এবং মধ্ধা ও 
পশ্চিম এশিসাব মভিত ভাবতেব যোগস্ুত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পডে। ব্রিটিশ 
শাঁসনেন মুগে ভাবত ভাতা ম্বাশাঁবিক ভৌগোলিক অবস্থান হইতে সমুলে 
উতৎপ।টি * ভভয়| ব্রিটিশ সাআাছ্োেব প বধিব মধো একটি কুতিম ও নগণ্য স্বাণ 
আধকাব করেমাত্র। ভাগ ব্রিটিশ কঠতেব অব্সানেব পব হইতে অবশ্য 
ভার-তব তৌশানিক অবস্থান পুণবার এক পবিব্নেব মুখ আসিয। 

পড়িজাছে | আমা ববা ফাদ মে ভাবত পুনবায় গাচ্যজগতেব কেন্দ্রভাগ 

আণকাণ ক শে সর্মদ হতাপ। 

এন সভাত বত *শাস প্লাপোচল। করিলে দেখিচিত পাওয়া*যায় যে 

বহাধধ মক্কা" এ রহিব 2৮৩ সা হেগগি সাধনভা ত৩)৩ বধ বিকাশ € প্রসারের 
অন *ম দা 15 17প ঠালশাশিত হভয়। আহা হয়া | অজ *ব দেশশজ 

ভৌগলিক খবঙগান বাদ পাপবীব অন্যান দেকেব সহিত সা'স্কৃতিক ও অর্থ- 

নৈ১৫ সংযোগ স্থাপনের প্রেরণ “দদ তব পৈবধিক গেতে দেশটি দ্রুত 
উন্মঙল।ত দাবা ত এলাম 2৭1 ডিপ বণস্থকপ বলা 27 পাবে ঘষে উনবিংশ 
শঙাঁধাঁব পাণড ত5 * শিিঃল শী তম সপাল পপথুচব সভিত স্বষ্ঠ সংস্কৃতিক 
ও এপৃতো "শি ৩৭ ২ গ ঠা বত তওিমাও হ শালার স।ঙ্গজীবনে যে সানা 
উতৎপ1* কাবখগবর বাণ ১ বাত ঘট ই বলকলে আত অল্লকালের 
মপে।5 দেশটি শি তে শি চিহ ৩৩ পবা হসঙগব হয় অপর পক্ষে, 

নানার ঠাস 1 টি বন শবে খণীর অঙ্গন দেশেব সহিত 

সংস্ এব ৮১ 12৩ সমর কক এ চীন দ্য ধিশ্বৎছ্জেব গুব ণযন্কও 
আখি সার খবপনডনর্ণিল তক এপ ব পাত গ্রীৎলাপ্। চিলি, 
আশার্খা পড় (তেব অদিব অহন ৩ কাবণঞ অগকপ ৬1০বত বশ্সেষণ 

কব [তত খ। 

ভরতের ১ভাখোলিক অবস্থান-এর প্রভাব ([71562050৫ 
£6015771)11091 109091101) 0: 1001৭ ) ভাবত তেগোলক অবন্যানটি 

বিশেষ লঙ্বণাথ | ৮ বু অর্ক ভে ৩৬. উ* সক্ষাহন ভব ৯৮০ পু 

চেক ভহতে চি পুঃ দনাগিব বৰ আবদ্ধ ভাবত পরখিবাব একটি ক্ষ 
প্রতিঝপ ২৩৬ উঃ অং ভাব কে উত্তর দক্ষিণে এবং ৮২২০ পু দে: পুধ- 

পশ্চিমে খিরধ বি৬প% কবিখান্জে | উওব দাঁক্ষণে দেশটিৰ দৈর্ধ্য ২০৯০ মাইল 
এবং পু পশ্চিমে বিস্তাব ১৭০৭ মাতল। লমগ্রতাবে দেখিতে গেলে ভারত 

গ্রা্য জগতেব কেন্ত্রক্থলে এবং ভারত মৃহাস।গবের উত্তব তীরে অবস্থিত। 
আবব সাগর, বজোপলাগর এবং ভারতও মহাসাগব দেশটিকে প্রাচ্য ও প্রতীচোর 
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সংঘোগন্ুত্বের মধ্যভাগে স্থাপন করিয়াছে । প্রাচীনকালে সমুদ্রপথে ভারত 
কর্তৃক ব্যবলায়-বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের 'ন্ততম কারণ ছিল তৎকালীন 
সভ্যজগতের কেন্দ্রভাগে ভারতের এই স্বাভাবিক অবস্থান । 

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেইন] করিলে বঙমানকালেও ভারতের এই 
অবস্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে । প্রথমতঃ, পূর্ব-গোলার্ধের কেন্দ্রস্থলে 

অবস্থিত হওয়ায় ঘে কোন অঞ্চলের সঠিত ভাবভের পক্ষে সহজে যোগাযোগ 

স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে । দ্বিতীয়ত:, ভাবত মহাসাগরের শীষে অবস্থিত 
থাকায় ভারতের পক্ষে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার বিশে স্থবিধ। রহিয়াছে । 
তৃতীয়তঃ, পুর্ব-গোলার্ধের কেন্দ্রভাগে অবস্থান এবং ভারত মহাসাগবের উপর 

১২ নং চিত্র-_ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান 
অধিকার স্থাপনের হুযোগ ভারতীয় অবস্থানের সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে । 
চতুর্থতঃ, উত্তর-গোলার্ধে অবস্থান হেতু উত্তর-গোলারধের অন্তান্ত দেশওলির 
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সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা ভারতের পক্ষে সহজ হইয়াছে । পঞ্চমতঃ, 

উত্তরে দুর্লজ্ঘ্য হিমালয় পবত-প্রাঢীপ, পশ্চিমে আরব সাগর, পুবে বঙ্গোপসাগর, 
দন্দিণে ভারত মহাসাগর দ্বার পরিবেছিত থাকায় ভারতের সীমাস্ত রেখা 

স্বভাবিকভাবেই সুনিগিষ্ট ও সুরক্ষি ও হইয়াছে ; ফলে, ভারতের রাজনৈতিক 
নিরাপন্তাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্ত বতমানে পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান "ও 
পুর্বে পুব-পাকিস্তানের সহিত ভারতের শীমাস্ত রেখা কৃত্রিম যষ্টত্ঃ, 
রাষ্রটিব দক্ষিণার্ধ উষ্ণ মগ্ডলে এব উত্তরার্ধ ডপক্রান্তীয় মগ্ডলে অপস্থিত 

হওয়ায় দেশটি কৃষিজাত নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনে একটি উল্লেখযোগ্য স্বান 
অধিকার করিয়াছে । ভারতের জলবাদুও বৈষয়িক ত্রিয়াকলাপের পরিপস্থী 
নহে । 

অর্থনৈতিক জীবনে সৈকতরেখার প্রভাব (00615605০6০ ০০৪৪৫- 
1170 01. 0281515 8001502580 1366 )-__ কোন দেশের সৈকতভবেখা সেই দেশের 

অধিব।সীদেপ অর্থনৈতিক জাঁবনযাজ্রার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তাব “করিয়া 
থাকে । সৈকতরেখা সবল, উচ্চ, নিয় অথন। ভগ্র প্রভৃতি নান। প্রকারের 

হইতে পারে, তবে দেশগত বাশাজ্যক ম্দ্ধির ক্ষেত্রে তীপভূমি নগ্র, নিম, 

গভাব, বিস্তৃত ও ভরঙগলেপ হতে কুবাক্ষত হভলে বন্দর ও পোভাশ্রয় 

গঠন সহজ হহম্মা উঠে এসহং প্যবসাম়-হাণিজেোব ম্রবিধা হয়। কিন্ত নরওষে) 
৪5তন প্রভৃতি দেশের তটভ'ম্ শগ্র তভলেএ ভটদেশ পবতম্য় বলিষ] তথা 
উলেথযোগ্য বন্দব্রর ডতৎপও হয় নাভ । ব্রেনের মৈকতবেখ। অতিশয় ভগ্ন, 

দেশটির কোন স্থানহ সমুদদোপকৃল ভহতে একশত মালের অধিক দুরবর্ত 
নহে | দেশটির সৈকতপেখা। শুন, নিম্ন, গভীর এপং দেশাভাস্থার বন্দূর 
পযন্ত নাব্য অবস্থায় অগ্রপ্রবিষ্ট থাকায় দেশটিতে বহু স্বাভাবিক বন্দর ও 

পো।তাশ্রয় রহিয্বাছে । এহ কারণেই শৌবিগ্যায় পাবদশী প্রিটিশ জাতি অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই সনুদ্রপথে দূৰ দুবাস্থবেব সহিত বাণজ্যিক সম্পক গড়িয়! 

তাশতে সক্ষম হইয়াছিল | আবাব বাশজ্যের এই স্বাভাবিক শবিধার জন্তু 

ব্রিটেনের অমশিল্পজাত দ্রবাধ বিদেশে প্রচুব পরিমাণে বিক্রাত হওয়া 
দেশটিতে শ্রমশিল্পেরও ব্যাপক প্রসাব ঘটয়াছে। অপর পক্ষে, ভারত, 
আ ফ্রক প্রভৃতি দেশের ন্তায় তীরভূমি অগ্গ্র হইলে বন্দব ও পোতা শুক 

গঠন কষ্টসাধ্য হইয়। পে এবং দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাহত হইয়া 
থাকে । 

স্তারতের সৈকতরেখার প্রভাব (1011 32705 ০£ 00856 18755 05 

[1)019)- ভাতের তটরেখার দৈথা মাত্র ৩৫৩৫ মাইল, অথাৎ আম়তনের 
তুলনাষ (আদ্মতন ১,২৫৯,৭৯৪ বগ মাইল) প্রতি ৪০* বর্গমাইলে ১ যাইপল 
মাত্র। ভারতের এই উপকূল ভাগ প্রায় অন্তগ্ন। পশ্চিম উপকূলের নিকট 
নিয়া ,পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বিস্তৃত, উপকৃপ সংকীর্ণ, উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র 
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সাধারণতঃ অগভীর এবং ইহার অনেকাংশ বালুকাময়। সেইজন্য এ অঞ্চলে! 
পোহাশ্রয় ও বন্দর নির্মাণ কষ্টকর। তবে এই উপকূলে কাগুলা, বোস্বাই, 
গোয়া ও কোচিন এই চারিটি শ্বাভাবিক বন্দর রহিয়াছে । আবার কাঞুলা, 
বোম্বাই ও গোঁ! ব্যতীত এই উপকুলাঞ্চলেব অন্তান্থ বন্দর মে হইতে আগস্ট 

মাস পধস্ত দক্ষিণ-পাশ্চম মৌস্থ্মী বামু-প্রবাহের সময় বন্ধ থাকে । পুর্ব উপকূল 
ংলগ্র সমু অতান্ত অগভীর ও ত্রঙ্গসংকুল হওয়/য় পুব উপকূলে স্বাভাবিক 

বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখা। অশ্গি সামান্তা। পুর্ব উপকূলে মার্রীজ বনদবের 

পোত্্রয় কতিম এবং কলিকাতা বন্দবের পোতাশ্রয় অত্যন্ত অগভীর। 
আবার ভাবতেব সৈকতবেখা ভগ্ন নহে বলিয়। সমুদ্র দেশের অভ্যস্তর ভাগে 
প্রবেশ করে নাই , ফলে ভাবতের অভ্যন্থরস্থিত খ[চ্যশ্ুলি সমুদ্রতীপেখ বা 
সমুদ্রপথের বিশেষ সুযোগ-স্তবিধা গ্রশ্ণ করিতে পাবে ন।। 

পোতাশ্রয় ও বন্দবেব স্বল্পতাহেতু ভারতবাসীরা নৌবিগ্ায় অগট। 

পণ্য পরিব্ভনেধ জন এদেশকে পৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীর উপর নিব 
করিতে হয়। বিদেশে ভাবতীয় শ্রমশিপ্পলজাত পণোর বাজা৭ নিতাশ্থুই 

সীমাবদ্ধ। এই কাঁবণে ভারতে অরমশিল্পেব তুপশীষ উন্নতি পরিলক্ষিত ভয় 
না। অবশ্য স্বাধীনত।ল।ভের পুর হইতে শাবতের এই অবস্থার কিফিৎ উনি 
পর্রণক্ষিত ততেছে। 

অর্থনৈতিক জীবনে দেশগত আয়তন-এর প্রভাব 07011567505 ০£ 
91226 0£ ও 0001805 01 হাওঞ5 60012010710 1166)-- দেশের আমুতণ 

ক্ষু্র্* এবং আন্সহহ্য। আপক ভহলে 0 যেখন ভংগ্যাপ্ডত, বেলজিয়াম, হল্যাণ্, 

জাপান প্রভাত “দশ ) কুষজমিব পর্পত [হেতু কাধজাত দ্রব্যের উত্পাধনেব ছার! 

দ্রেখগত চাভিধ।মটান সম্ভব ৮য় ন। 1 এখতাপস্থাষ প্রবপ দেশে সতত প্ষি- 

পদ্ধতি অভশ্ত হয় এপৎ শ্রমশিপ ও বৈদেশিক বাণজোর প্রসার ঘটে । অপর 
পক্ষে, বুহদায়তন দেশে (যেমন রাশয়। ) বেলপথ ও রাজপথ বিক্কারেব। 

একচ্ছত্র শাসনের এবং অমনিষ্জ এ কীধিকাষেব উন্নাত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 

আবার দেশের আধতন বুহৎ এবং জননসংথ/। আধক হুঙভলে (যেষন চাঁন, 

ভারত উত্যাদি ) বন্ত্রশিপ্ ও কুষিকাধ উভয়ই প্রসার লাভ করে এধং ক্ষেত্র- 

বিশেষে যে স্থানে উত্পাদিত সামগ্রীর আধকা ংশহ দ্েশাভ্যন্তুর জনসাধারণের 
চাহিদা মিটাউতে ব্যয়িত হই] যায়, তথার বৈদেশিক নাণিজের পরিমাণও 
বৃদ্ধিপাইয়াথাকে। বিল বসতিযুক্ত বুহদায়তন দেশসযূহে (যেমন অস্ট্রেলিয়া, 

আর্জেন্টিন। প্রভৃতি ) পশুচারণ শিল্পের প্রসার দেখিতে পাপুয়া যায়৷ 

* ১৯ লক্ষ বর্গ মাইলেব অধিক আঁয়তনযুক্ত দেশগুলিকে অতিবৃহদায়তন (9:£9:00০), ১ লক্ষ 
হইতে ১* লক্ষ বর্গমাইল আয়তনযুক্ত দেশগুলিকে বৃহরাঘতন (1578৫), ৪* হাজার হইতে ১ লক্ষ 
বর্গ মাইল আদপ্লতনঘুক্ত দেশগুলিকে মধ্যমায়তন (2024:077), এবং ৪* হাজার ব্গমাইলের 
অনধিক আয়তনযুত্ত' দেশগুলিকে ক্ষুত্রায়তন (523811)-এর দেশ বলা যাইতে পারে । 
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অর্থনৈতিক জাবনে দেশগত আকার-এর প্রভাব (16156766 ০ 
£০0108 01 & 0001705 012. 0091)15 20072017010 1165 )- দেশেব আকার 
ও প্রকৃতি স্ৃসংবদ্ধ (০0109801) হইলে ( ধেব্নগ হারত, চীন, রশাশয়! প্রভৃতি ) 

দেশে বেলপথ, বাণিজ্য, শ্রদশিল্প ও বসন্ত বিস্তারেব, একচ্ছত্র এসনের এবং 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের সতযোগ ঘটে | কি্ধ ইতস্থত: বিশ্দপু কু ত্র অংশ 
পইয়] গঠিত (21৫00610163) দেখে (বেঘন গ্রীস, পাকিস্তান) আিক উন্নতি 
ও বাছনৈশ্তিক নিবাপত্তা ব্যাহত হয়। আবাব অ"্ধক দেখ্য ও অল্প বিস্তার যুক্ত 
সংকীর্ণ (৪6009৮। দেখে (যেমন চলি ) কৃষি, ক্জি ও বাণিজ্যের প্রসার 
অন্ন। 

অর্থনৈতিক জীবনে ভূ-প্রকৃতির প্রন্তাব (17711061506 0£ €01১০- 

€18121)5 0) 1120 01105 01 100907735 001012)10 1145 )-ভূপৃষ্ঠ প্বন্ধুব | 

উভাব কোন অণ্শ পর্বান্চায, কোন অধ সমতল, কোশান মালভমি, আবার 
(কোথাও কামভাগ সমুদ্রতল হইতে নিয়ে অবস্থিত। ভ-প্ররূতি অয কেখল 
জলপাযু এব* উদ্চিজ্জ জীবলকে নিষন্থিত কবিয়া পরোক্ষভাবে মানবের অর্থ- 
নৈ৬ক ক্রিয়াঞ্চপাপকে প্রঙাবান্বিত কাব তাহাই নভে, পবস্ধ, ভূ-প্রক্কতি 
মান৭জীননেব অর্থনৈতিক ক্রিয়াক্*স্পর প্রাকৃতিক সীমাবেখ! নির্ধারণ কারয়। 
দেগ। ভুঁ-প্রক্তিব উপর মান্তমের প্রভ।নল অতি লামান্তঃ। তাহাকে ভূ- 
প্রকৃতির সহিত সধদাই অভিযোজন (৪487040107) সাধন করিয়া চলিতে 
হয়। 

পার্বত্য অঞ্চলে ভৃপ্রকাতর নপব তা, ভঁঁনক্ষয়। মুন্তিকাব অন্ুববক্তা এবং 

'স, হল কারিভমির স্বল্পতাত্েতু কৃষিকার্ধ এক ছুঃসাধ্য ব্যাপাব। থাপি 
কোণ কোন স্থলে, পবশ্গাজে খাক কাটিয়া সামাগ্ত চাষ-আবাদ কবা 
হয়। এতদক্লে যানবাহন চপাচলের এ বিশ্ষে অস্থরিধা রহিয়াছে | 
₹-প্রকতির বন্ধুর | ঠেত এ াবছা শদাস্মু খরআো * দাবা শতে | রেলন্থ 
এপৎ মাধুনক ধবন্ব হাটাপথ 'নিয।৭৪ বষ্টকর এব" বাফসধা । পাধত্া 
অঞ্চণে লোকবলতিা  বরল। খিবাসীবা দাবদ্রু এবং অগ্রন্বত । বিবল 
লোকবসাত, শিপুণ শ্রমিকেব অভাব, উৎপন্ন দ্রবা এবং চাতিদ।র হ্ল্লাতা) 
পরিবহনের অন্্রাবধ। প্রন্টা" বিষয় গ্ডাল পাবতা "ঞ্চ.ল শিল্প ও বাণিজ্যের 
গসাবকে ব্যাহত করে। 

তবে বতমান মাণব সভ্যতার পরিপে।যণে পার্ত্যভফিব অবধ্ধানও নিতাস্ত 
সামান্ত নহে । পাবত্য অঞ্চলেঞ্গথিবীধ আধকাংশ বনভুমি অবস্থিত | সমভূমির 
অধিকাংশ বন বততমানে বিলুপ্ত । এই কাবণে পৃথিবীর অধিকাংশ পবতাঞ্চলই 
অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ | পর্বতলাহ্ুদেশে তৃণভূমি অঞ্চলে নানাগ্রকার পঙখ-পালন 
এবং মধ্যবর্তী বনাঞ্চলে পশু-লিকারের যে যোগ বহিয়াছে পৃথিবীর অন্ত 
তাহা ছুর্লভ। নাতিশীতোঞ্চ অগুলের পবধতসানদেশে চারণক্ষেত্রের 
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প্রাচূর্যহেতু পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক1। খনিজদ্রব্য-সমুদ্ধ 
পার্বত্য অঞ্চলে খনিজ শিল্পের গ্রসার দেখা যায় । যাফিন যুক্তরাষ্ট্র, কযানীডা, 
যুক্তরাজ্য, জার্মানী, রুশিয়! প্রন্থতি দেশের বহু পার্বত্য অঞ্চল খনিজ দ্রবোর 
প্রাচুর্তেতু জনবহুল শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে । শতম্বতী নদ 
ও জলপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে এখপৈ জজলবিদ্ধযুণ্ড উৎপাদন ক 
হইতেছে এবং এই জলবিদ্যংকে অনলম্বন করিয়া কোন কোঁন পাধন্য 
অঞ্চলে সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চলেরও পত্তন হইয়াছে । পর্বতশ্রেণী বাঘুগুবাতের গতিপথে 
বাধাস্বরূপ হইয়া বুষ্টিপাতের শ্বান ও পরিমাণ নিবূপণ করে আবার কখনও 
কখনও শীতল ও শ্তষ্ক বাধুর গতিরোধ করিয়া দেশকে রন্মীও করে । পরব শন 
হইতে ছর্বারবেগে পলিমাটি লইয়। নদী সমভূমির দিকে নামিয়া আসে এব 

সমভূমিকে উবর করিয়া! তোলে । পৃথিবী অধিক1ংশ নদনদীর উৎস হইল 

এই সি | বক্ষেত্রে পর্বতশরেণী ছুর্তেগ্য প্রাচীরের নায় দেশক 
বছিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। আবার বু পার্বত্য অঞ্চলে 
মনোরম হি গড়িয়া উঠে। 

পৃথিবীর সমন্তন্খালভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সমশ্রেণীর নহে বলিয়া! ভিন্ন ভি 
আঞ্চলে মাতলের কর্মততৎ্পরতারও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়। 

খাদকে। মালভূমি অঞ্চলেব মুত্তিক। সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষ। অন্ঠবর 
হওয়ায় এ সমন্ত অঞ্চলে কৃষিকার্ষের বিশেষ প্রসার পরিলক্ষিত ভয় না, ভবে 
জলবায়ু অনুকূল হইলে অপেক্ষাকৃত সমতল মাপন্ুমি অঞ্চলে ক্ষিকাষ 

পরিচালিত হইতে পারে | মালভমির বিস্তীর্ণ অংশ তৃণণচ্চার্দিত থাকিলে তথায় 

পঙচারণ শিল্পের প্রসার ঘটে । বনুক্ষেত্রে মালভমি অঞ্চল গুলিকে খনিজ 

ত্রবো সম্দ্ধ হইতে দেখা যায়, এইরূপ অঞ্চলে খনিজ শিল্পের প্রসার ঘটিফ। 
থাকে । পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মালভূমি অঞ্চলে দস্তা, সীসক ও স্বর্ণ গুঢ়র পাওছ। 

বায় বলিয়া এতধর্চলে খনিজ শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে । নিরক্ষীয় « 
উষ্ণমগুলের অন্তর্গত নিম্নভূমি অঞ্চলসমূহের উষ্ণ, আর্জ ও অস্থাস্ব্যকর জলবায়ুর 
তুলনায় মালভূমি অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত শীতল ও স্বাস্থ্য প্রদ জলবায়ু এগ্তলিকে 
মনুষ্যবামের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে | এই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার 
সম্মেলনে ইউরোপীয় অধিবাসীদের বসতি-ঘনত্ব নিবিড় । অবশ্য তিব্বতের গ্যায় 
উচ্চ মালভূমিসমূহে পরিবেশের প্রতিকূলতাহেতু লোকসতি গ্মতিশয় 
বিরল। সমভূমি অঞ্চলের ন্যায় মালভূমি অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থার গ্রস।র 
ততটা সহজপাধ্য ন। হইলেও নাতিউচ্চ মালভূমিৎঅঞ্চলসমূহে পরিবহন ব্যাবস্থ। 
সমাক প্রসার লাভ করিয়াছে। তবে স্থুল কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় 
ধে মালভূমি অঞ্চলসমূতে মানুষের আধিক অবস্থা ততট! সচ্ছল নে । 

অনভূষি অঞ্চলে কৃষিকার্যই জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা। পর্ধিমিত 
বৃটিপাত না হইলেও ক্ুত্রিম সেচব্যবস্থার সাহায্যে উর্বর সমভূমিতে প্রচুর *স্ত 



মান্য € তাহার পরিবেশ ৩৯ 

উত্পাদন করা যায়। এই কারণে পরিমিত উত্তাপ ও জমির উর্বরাশক্তিসমন্থিত 
সমভূমি অঞ্চলসমূৃহেই প্রথিবীব প্রধান প্রধান কৃষিবলয়গুলি অবস্থিত রহিয়াছে । 

এতদঞ্চলের পন্সিবহুল-ব্যবস্থা' উদ্লভ ধরণের বলিয়। ভাঁব-বিনিময়ও সহজ । 
পথিবীব শুকব প্রায় ৮৫ ভাগ বেলপথই সমন্ভুমি অঞ্চলে অবস্থিত । সমভূমি 
অঞ্চলের ন্ীগুলিও শনাবা | সঃগ্র পৃথিবীর শতবরা ৯০ ভাগ লোক সমভৃমি 
অঞ্চলেই বসতি স্থাপন কবিয়াছে | কাবণ, প্রাকৃতিক স্থুযোগ-স্থনিধাহেতু 

সমভূগি অঞ্চ,লহ মাসের 'অথনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কুষ্ঠুূপে সম্পাদিত 
হয়| এই সঙল্থ ক।পণে নধীতীবপত্ী সমভূমি অঞ্চল গুলিতেহ গু1চীন চৈনিক, 
ভাবতীয, পা 'পলোনীদ্র ৪ এন সভ্ভাতাব কেক্রনমূহ গডিয়। উঠিয়াছিল। 

প্রাথমিক হাতে উত্পাপিত জবাসামগ্রীব ৪ শিল্প-অমিকেব প্রাচুর্য, পবিব্হনের 
হব, অধিব'সীনরন শগাডিদাব বাছুলা ও জটিলতা এব* বিক্রয়কেজ্রের সাধিধা- 
হেড বন্মাণে এপ সৎ ভাম গঞ্চপে শরমশিল্প ও বিশেষ গ্রলার লাভ ,করিয়াছে। 
অবশ্য ৮মন্ত দম ন অন দহুধাপাসেব ণক্ষে সমান উপযোগী নহে । কঙ্গো 
শর আনন শিব অপবাহবা, সাহাব। ৪ ভুন্দ্রান মক্ষঅঞ্চল দ ভূমি হইলেও 
জল্বামুব গ্রতিকূণত হেতু এ সঃ অঞধল পোকবনতি অতি বিরল 1৮ 

ভারতের ভুপ্রকৃতির প্রভান (1,91140700 0£ 97982812594 

[70015) ভাবাতপ ড৪ব ৭ উত্তল-পুবেব পার্বত্যভূমি ববিধ সম্পদে সুক্ষ । 

চিবর্তখাব» এব বলঘ| 
মাপয় পক পণ শপ 

নদীঘক সারাসহনন্ত অলপনয। 
গু করিতেছে এবং শপ 

জলেব সহিত গলপ বিভা 

করিতেছে । এত সবল 

নধনধী গঈুনাণা এবং জল 

বিঠ)ৎ উৎপাদনের উপল 
পা ৯ ৮

 

যোগী । এই পধঙমাপ দঃ | এ $ 717 

পঃ মৌঞ্সমী বাধুকে বাধা (ওম ৫ 
সি 

দিয়। বুট্টিপাতেব সশামত। | লু 

কবিতেছে এব" উত্তবের 
শীতল মরু বাযু ভইতে ও ন* চিজ্জ--ভাবতের ভুপ্রকৃতি 

ভাবতকে রক্ষ। করিতেছে । হিমালয়ের পাদদেশে খনিজ তৈল, কয়লা, লবণ 

ও তাত্র পাওয়া] বায়। এই পার্বতাভূমি বনজ সম্পদে সম্বন্ধ, কিন্তু যানবাহনের 
অন্্রবিধা হেতু ইহাদের ব্যবহাধ অদ্তি সামান্য । উচ্চতর অংশে আল্লীয় 
তুপুমিতে পশুপালন চলে । অপেক্ষার'ত নিষ্ন অংশে সামান্ পরিমাণে ধান 
ও ভুক্টরা এবং প্রচুর চা ও ফল উত্পাদিত হয়। পর্বতের গিরিপথসমূহ 



৪৯ প্রাথমিক অথনৈর্ভিঞ ভূগোল 

অতিশয় উচ্চ 5 তুষারীচ্ছন্ধ থাকায় কোন শক্রই এই পথে সহলা ভারতে 
প্রবেশ করিতে পারে ন।। 

ভারতের মধ্যভাগের নদীবিধৌত অমভভূুমির পশ্চিমাংশ ব্যতীত প্রায় 
সমগ্র অংশেরই জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র, মুত্তিক। উবর। ইহা শাবতের শ্রেষ্ট 
কৃষি অঞ্চল। জমিব প্রগাঢ চাষই সাধাবণ বীতি। ধান, গম, ভুট্টা) জোয়ার, 
বাজরা, হক্ষু) পাট? শণ,াতলি, ঠীশাবাদাম, তামাক প্রভৃতি ফসল ও 

নানাধিধ ফল এতদঞ্চলে গ্রঢুব জন্মে । চাবণযোগা বিস্তৃত ভণভামব অশাবে 
গৃহপাপিত পশু সাধারণতঃ কুপ্র। নদীসমৃহ নানা ও মত্ত সম্পদে সমুদ্ধ | 
থপিজ সম্পদ নাঈট বললে ৮চলে। অবণাজ্দঞ্চল হইতে শাপ, বাশ, সেগুন 
প্রভৃতি নান। জাতীয় কাচ আহবণ কথা ইখ। ভরপ্রক্াতি সমতণ ৯ য়ায় 
এই অঞ্চলে রাত্ত। ও বেলপথ জালেব শ্াণ শিস্তুত বাহযাত2 1 কাচামাল, 

শ্রম ও মূলধনের প্রাচ্য এবং ধাশবাভনের শু বপা শেতু ইহা ভারতের 
অগ্গতম শিল্পপ্রধাণ অঞ্চল। প্রার্মিক  উত্গাদনে, যানবাহন বাবস্থার 

প্রবর্তনে, গৌণ উৎপাদনে, বাণিজে, সন্াতায়, সংস্ব হতে এহ সমভমি 
অঞ্চলের অধিনাসীর। ভাতের মধ্যে সবাপেক্সী উদ্নতিশীল এবং ভহাানবি জন্ম 
বসত্তিপুর্ণ অঞ্চল। ভারতেব প্রথান প্রর্থান এভবঙযশের শাধকাংশই এই 
গঞ্চলে অবস্থিত। ভাবতেব উপকপীদ্ধ মমভাম অঞ্চল ৭ উদ্ব ৬ব* রুষি ও 
শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ । এতদঞ্চলেব পিপচন বাপস্থা উন্নত এবং লোক বসাভও 

নিবিড়। 
ভারতের দক্ষিণাংশের মালভূমির অন্কল পর্বপে*যুক্ষ অশশে পর্ণমোচী 

বৃক্ষের নিবিড় অবণ্য দেখা যায়। চন্দন, সেশন, আবলুস, শাল প্রড়'ত এই 

অঞ্চলের অধণোর অতি মূলাবান সম্পদ | স্তপ্রাচীন শিলাশ্পবে গঠি ৬ওয়ায় 
এই অঞ্চলে স্বর্ণ ও অশ্র প্রচুব বহিয়াছে। লৌহ আকঞ্বিক, ধক্সাইট, কলা, 
ম্যাজানীজ, গ্রাফাইট, উলমেনাইট, মোনাজ্ঞাট পভৃতি খ*ডাণ এ অঞ্চলে 
প্রচুর। এই অঞ্চলের মুন্তকা সাধাবণতঃ অন্তবব, বৃষ্টিপাত অনিয়ামত ও 
পরিমিত এবং ভূমির ক্ষয় আক । সে কাবশে কৃষিজ দ্রণোর উত্পাদন৪ 
অতি সামান্য । কৃষিজ দ্রব্যে মপো কাপাস, ধান, জোয়ার, বাজবা, তৈপণীজ, 
ইন্ষু ও ভ|মাক প্রধান। পর্বতের ঢালে চ1ও কফি উত্পাদিত হয়। দক্ষিণ 

প্রান্তে এলাচ, দারাচণি, মবিচ, লন্দ গুভ6* খশলা জন্মে। পঃ ঘাটের বন 
গিরিপথের (পাল ঘাট, থল ঘাট, ও ভোব ঘাট) মধ্য দিয়া প্রসারিত রাস্তা ও 
রেলপথ পশ্চিম উপকূলের সভিত মাশভূমির পুর অঞ্চলকে সংযুক্ত করিয়াছে । 
মালভমির পুর্বদিকের ভঁ-প্রকৃতি অপেক্ষারুত অল্প ঘদ্দুখ হওয়ায় যানবাহন 

চলাচল বিশেষ কষ্টসাধা নহে। তবে শদীসমূহ বর্ঝাঞ্গালে অতাস্ত খরজোতা। 
হয় এবং শীতকালে শুষ্ক ভইয়। যায় বলিয়া ইভার] বিশেষ নাব্য নহে। সম্প্রতি 

এই মালভূমি অঞ্চলে শিল্প-বাণিজা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে । ভারতীয় 
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যন্ত্রশিল্লের প্রধান কেন্দ্র-সমূহ এই অঞ্চলেই অবস্থিত। মালভূমি অঞ্চলের 
আঘথিক সঙ্গতি অল্প বলিয়। লোকবসতিও অল্প । 

অর্থনেতিক জীবনে জলবায়ুর প্রভাব (15215575060? 01770566 
010 10805 20015017910 1102 )-_ যান্তষের অথ নৈতিক জাবণের উপব জল- 

বাযুব প্রন্গাব অতুলনীয় । (১) জলপাযুব উপব কৃষিকার্ধ বহুলা'শে নির্ভর 
কবে। তেই কারণে কঘবিজ ৪ অবণাজা- দ্রব্যসমু এবং উহাদের স' 

শিল্পগ্ুলি জলবাধুব বিভিন্ন] অন্তনাবে স্থান পিবেষে বিভিন্নকপ হয়া থাকে। 

পঙচারণ শিলও বধলা*শে স্পবলাযুল উপণ নিবঙীল। দাকণ আরবান 

ভ্ডেল্ড) উনভ্তব আমহিকাব গ্েউবা ও দন্সণ আমবিকাব পম্পা প্রতি যে সংস্ত 

অথ/াল অগকল ক্রুশব্দুর £ তাবে বঙ্ছাপস্ুত তণন্েতের সত ভভখছে। সে 

সমণ্ত স্থানে এত শিল্পা াবশেষ প্রসাব লাভ ক পাছে অত্ম্যাচারণ শিপ 
জলবাধুব প্রভান [বলক্ষণ দু হয়। ৮াতশীনাফ লব অন্কগত সমদ্ধে, 
বিষ ঃ শীল এ উষ্ণ শ্বোনব তি ললকতল ভীম হাড়া বদ গকার হতল্ত পান্য। 

যায় বলিয়া মস্ত শিল্প এ মণ্ডল সঘবদ ভাবে গাঁভ | উঠিঘাছে। ম্ত্তিকা 
গঠনে” জন্বাধুধ পতব অঙ্গামাগন্থা। 

(২) যন্ত্রশিষ্পের ৬দব৭ জল্যুব পান বা পক। সাধাবপ-ঃ মৃদ্ব- 
ক্লবায়ুম্পন্ন অঞ্চলত “দ্র 'শজ গঠনে মগুবুল হী বাবল্ণ নািশীতোষ। 
মগ্ুলেভ পাথবাব বৃহৎ নু শল্পু্ ল আক গঞিমাণে গণ্ডিযা উঠিয়াছে। 

প্রত্যক্ষভাবে চলন।মু শাগব একদেশতাকে শিঃদশ কলে । বন্বন্য়ন শ্ললব 
জন্য আর্দ জলব।মুব গুযোজ*, কাবণ শুদ্দঘ আপাত, য়কপা সপ তপ্ত সহহজত 

ছিন্ন হয়া হয়। উঠ সমুদ্র সাপ ত্র আবহাণ্ছায় কার্পাস শল্পব 
চলল এ প্রসাব দহ অপণক (পোাাতি, পিক মাহাধে হাক আমেপাহাদ 

প্ততি শহব “ইউ কাবণেহ বাপ লাশলের কেন হতযফা ভভিবগছি। দার 
ধল আবাব শুফ ৬ঞ্চলেত শাল চলে , কাৎণ আদি আবহান্বাষ হহদা সহগাজই 

পচিয়। যায়| শাভ বশাচা,মপয়াপোণলন। পধাকজ্ড ঠা শুফ অঞ্চলে 
মফদাব কল স্থাপিত হইঠাছে। চলচ্চব ক্ি্মব ক যাববধণোজ্জল 

আখচাওয়ার প্রয়োজন | কউ কালিকফেোণিফ়। শালী ও দক্ষণ ফ্রাঙ্গেের 

ভূখপ্যসাগবীয় অঞ্চলে এ শিল্প পিশিয লাবে গটিয়। উঠিয়ে | 
যদ্ধশিল্লের উপব জলবাযুব পরোক্ষ প্রভাব অনা।খক। (ক) জলবাষু 

মাষেব চান্ছিদাঁকে নদাস্মত করিয়া 'শল্প স'গঠন |নযক্ধিত কবে । শীতগ্রধান 
অপগণলে সাধাবণতঃ পশমজাত ভ্রবোর চাদ! অপিক | ভুতবাং কাশ্ীব প্রভৃতি 
শ- প্রদান অঞ্চলেব শিল্প প্রচেষ্থ্সাধাবণতঃ পশম জা ভ্রবোব চাঙ্িদাকে কেন্জ 
করিয়া গভিয়! উঠাই স্বাভাবিক । অপব পক্ষে, বজগধেশ ্ভৃতি গ্রীদ্ঘপ্রধান 
অঞ্চলে কার্পাসজাত দ্রব্যের চাহিদা] অধিক থাকায় এ সমহ্য অঞ্চলে কার্পাস 
শিল্পের প্রসার দৃষ্ট হয়। 
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(খ) জলবায়ু শিল্পে-ব্যবহৃত কাচ] মালের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া শিল্পের 
গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কারণ, যে অঞ্চলে অনুকূল জলবাধুর প্রভাবে পাট 
উৎপন্ন হয়, সে অঞ্চলে পাটকে কেন্দ্র করিয়া! পাটশিল্প গড়িয়৷ উঠাই স্বাভাবিক । 

(গ) শ্রমিকের সরবরাহ এবং তাভাদের কর্মনৈপুণ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
জলবাঘু শিল্পের গঠন ও পগ্রসাবকে ণিয়ন্ত্রিত করে। শ্রমিকের সরবরাহ নির্ভর 
করে প্রধানত: জনসংখা। ও শ্রমশক্কির উপর । কিন্ত এই জনসংখ্যা-বপ্টনও 
জলবামুর উপর নির্ভরশীল । প্রতিকূল ক্লবাধুবশতঃ উষ্ণ ও তিম মরু অঞ্চলে 
এবং ক্রান্তীয় অঞ্চপের বহু স্থানে লোকস্সঠি অন্ত বিরল । অপর পক্ষে দঃ পুঃ 
এশিয়ার মৌস্বমী অঞ্চপে এবং নািশীতোষ্ মণ্ডলের বহুস্থানে অন্কুল 
জলবাধুর প্রভাবে লোকবসনি অত্রান্ত ঘন এবং শ্রমিকের সরবরাতও অধিক । 
আবার, অনুকুল জলবাধুর প্রভাবে নাতিশীতিষ্ মণ্ডলের অধিবাসীদের 
শুমশক্তি ও কর্মদক্ষতা উষ্ণ মণ্ডলের 'অপিবামীদের অপেন্সা বনুপ্তণে অধিৰ | 
এই কারণে উষ্ণ মগণ্ডলেব দেশ গুলি নাতিশীতোষ্জ ম গুলেব দেশ গুলি অপেক্ষা 
শিল্পে ও বাণিজো পশ্চা্পণ 

(ঘ) উৎ্পাদন-ক্ষেত্র হতে কাচ। মাল শিল্পকেন্দ্ে আনয়ন এবং উত্পাদিত 
শিল্প-সামগ্রী শিল্পকেন্দ্র হইতে হ্োগকেন্ছে প্রেরণের জহ পরিবহন-ব্যবস্থ 
সম্যক গঠিত না হইলে শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়। কিন্ধ এই পরিবহন- 
ব্যবস্থাও জলবায়ু এবং আবহাওয়ার উপর অনেবা"শে নিভর করে। অত্ানিক 
তুষারপাতের ফলে রেলপথ ও নদ্দীপথ সামগ্রিকভাবে বন্ধ থাকে | উষ্ণ মরূ- 
অঞ্চলে বালিয়াডির আধিক্য ও উহার অনবরত পরিবর্তন হেতু রেলপথ নিখাণ 
সম্ভব নহে । বিমানপথে যাতাঞ্াত-লাবস্থ। অনেক স্থানেই প্রতিকূল 
আবহাওয়ার জন্য ব্যাভত হয়| 

(৬) জলবায়ু শিল্পাগারের আয়তন নিয়ন্থণ করে। স্থইজারল্যাপ্ড 

পর্বতসঙ্কুল ও শীত প্রধান দেশ। ন্ৎসরের অধিকাংশ সময় এদেশে তুষারপাত 
হয় বলিয়! ঘরের বাহিরে কাজ করা সম্ভবপর হয় না। সেজন্য এখানে প্রধানত 
কুটির শিল্প গডিয়। উঠিয়াছে। অপর পক্ষে, অন্থকুল জলবামুযুক্ত মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রেব বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্লেব প্রসার অধিক । 

(৩) উপনিবেশ স্থাপন জলবাযুর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। 
কারণ যে দেশে উপনিবেশ স্কাপন কর। হইবে সেই দেশের জলবায়ু যদি 
ওপনিবেশিকেধ দেশের জলবায়ুর অনুরূপ না হয়, ভাহ1 হইলে উপনিবেশ 
স্বাপন সাধারণতঃ সম্ভব হইয়া উঠে ন|। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে 
যে, অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইন্স্ল্যাণ্ডের উঁষ্কি ও আর্দ্র অঞ্চল নাতিশীতোষ্ 
মণ্ডলের শ্বেতাঙগদের বসবাসের উপযুক্ত নয়; সেই কারণে অধুনা-প্রবতিভ 
“স্বেত-আস্ট্রেলিয়া নীতি? এই অঞ্চলে স্বেতাঙ্গ-বসতি স্থাপনে যে কতদূর সহায়ক, 
হইবে, তাহ। বল! কঠিন 
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সর্বশেষে ইহ। উল্লেখ কব] প্রয়োজন যে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মান্য 
বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে আবহাওয়ার প্রভাবকে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়াছে বটে, 
কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পাবে নাই, কৃরেবাব আশাও খুব আল্প। 

অর্থনৈতিক জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদ-এর প্রভাব (7.615956 ০£ 
226077112550010055 01 37025 50০01010810 115)-_-ম!ম্ষেব ন্যৈয়িক 

ক্রিনাকলাপেব উপব প্রভ'ন বিশ্াবুকাখী অপস্থ(নিচয়ের মধ্যে প্রাঞ্কহিক 
সম্পদের অবদান অনন্গীকাঘ। পা জ্মস্থ প্রাকীনিক সম্পদ মানষের অর্থ নৌততক 
জীবনকে সচরাচব প্রঙাশাশিত কাবয়া থকে ত।হুুদব সধো মুন্তিকা, খনিজ 

সম্পদ, শব।ভাবক উাডজ্জঞ এ তব প্রবাতিই  কেয উল্লেখযোগ্য । 

স্বত্তিক! ( 90115 1 -মুন্িকা গ্রাসিক উঠ পনের উপর বিশেষ প্রভাব 

বিশ্তার কবে। থে অঞ্চলের মৃন্তিক। ডাঙ্াদখ খাদ উপকবণে সমদ্ধ, সে অঞ্চলে 
কৃমিকাযে অহ্বাগ্য আপস্থ হ্রাল ৬ বত হদতল হু কাধ বিশেষ উন্নতি লাভ 

করে এ ভশসখা ও পাদ। পয ভাবত, চান, মন্তুত্ট, উন্ভতব ফ্রান্স প্রক্ততি 

দেশ এত কাবণেই কু ঘজ সম্পদে গত জমক্ষ। হগল পক্ছে। ঢাষেব অগ্ঠান্ত 
অবস্থা অ্কুপ ₹প। মবেও মৃডিক। অঙগ্গণব 287 কাষক এ স্বাভা ক ভাবে 

প্রসাব লা করিতে পারবে নসা। গাব মুকিব | এ জল খুব ৪ গুণ অনসারেউ 

পৃথিবী" বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিক উিত্তল এবং ক্পিজাত দ্রব্যে পার্থব্য 
প্লশ্িত ভয় | েস্বাভীবিক উঠছুজ্ঞা ানবক্ষীয় অঞ্চলব মুন্তিকাঘ জন্মে, 

ভাহা শীতপ্রণ।ন নিশা গাফ হগুলের মুন্তিকাম ন্সে না! পাট পদেশে 

জন্মে, কিন্তু বঙ্গদেচনব গনকণ মুত হাতে ন পাক তথায় পাট 
জন্মে না। 

খনিজ (%117161915)--খনিজ পধাথ মান্ব-সভাতাক নাদান্ধপে 
গ্রত।বাশ্বত কবে। খপ সম্পর্ধে সমছ অঞ্চল খানজ সনক্রান্থু নানাবিধ শিল্প 

গভিয়। উ ম এব কালক্রমে মহ সমস্ত অঞ্চশ জন্পমুদ্ধ নগবীতে পাবণত হয় । 

উদ্াহবণ হ্বদূপ বল] ধাউতে পাবে যে পঞ্চাশ বসব প্ুবেও সাকচী ছিল 
মন্থয়াবাসেব অনে গা একটি শাবিড ণনঞ্চল | কি টাট। “কাম্পানীব ইস্পাত 

কাগখান। স্বাপিত হহবাব পব হইতে উহ বর্তমানে জন্সম্দ্ধ জামসেণপুর 
শহররূপে পরিচিত হহয়।|ছে। নয সমন্ত খপ জম্পদ মন্ুষ্-জাবনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবাব্বিত কবিয়।ছে, তাহাদেখ হখো কয়লা ও লৌহই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । পুধিবীণ আকাশ কখলা-খনি অঞ্চল বর্তমানে জনসমুদ্ 
শিল্প ।ঞ্চলে পাবণত হইয়াে। 

উত্তিজ্জ প্রকৃতি (018761126)- মৃত্তিকাব প্রতি ও জলবামুর গুকার- 
ভেদে পৃথিবীর নানাস্থনে পানা প্রকাবেখ ডাঞ্জ্জ প্রকৃতি পঞ্িলক্ষিত হয়। 
ধান্ধুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপেব উপর উ্ছিজ্জ প্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম । 

তৃণাঞ্চলসমূহ পশুপালন ও শক্টোত্পাদনের পক্ষে বিশেষ উপষোগী কিন্ত 



৪৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

নিবক্ষায় বনমগ্ল মন্্াবাসেব অন্পপযুক্ত , আবার পর্নমোচী বৃক্ষের বনভূমি 
অঞ্চলে কাষ্ঠ শিল্প দ'ঘবছ্ধীভাবে গড়ি উঠিয়াছে | 

ডাছজ্জ প্রকৃত মান্টষেব জীবনধাতণেব উপায় নিবপণ করিয়া! দেয়, ভূমিক্ষত্ 
বোঁণ করেঃ জলাীযুব আবস্থা নিযস্থ9ঁ কব, প্রধল লাত্যাব গতিবোধ করে 
এব্* বাতাস আক আনব পাম ণ অটুট বাছে। 

উ ছজ্জ প্রর্ধী ওব উপ এঠত্ব ভাব দৃশাতঃ প্রচুব হইলেও মানুষ 

এ'ক্ষাথ প্রক তব দাসত্ব তত মঞ ভ করিতে পাপে নাহ পুথিবীর 
বহু [7 স্বাভা্বক্ উদ্জ্স ভা জণ্সম্পর? অবানহীত রণ্হয়াছে। বাণজ্যিক 
9 ৩ নুতন শুতপ ক্লাজ রন ড্রংপাপাশব সামা প্রাৎবীব বান স্থানের 

স্বতা পক ড্ুজ্ড পরী *বদ ব|তি দগ হয ব লখ| মান্থষকে শাহাব য।বতীয় 
বৈষ য১তাঞযাক |পেখ 1] নে ৬ িজ্৮ প্রক্ধীন্র উপবাশভপ বরিয়া 
চলাত তয়। 

জৈব প্রকৃতি (47700011166 ৮ দ্ুজ্ভ প্রক্ানব সহত ট?জবপ্রকৃতিব 

অনি নিক অম্পর্ক বণ 1 শবঙ্গায বনকাম তখলে বুক্ঘচাবী প্রাণী, 
বিশ্কাণ ঠণ * অঞ্চলে ভাবণ শি *বশ্রস্দশে শমালাপণ ও শবে শুলুক, মরু 

উত্ভিদব আ/খঙ্পশীত উদ শ্তাভন ভুণডাম হাল দিবা বাদি হাণসাশী 

এবং গান হষাদি £ণভোজ)] শ্রণা শ৬াঙ বণপস বণ কেবশনাঞ যে বস্তু 

ঠন্ভতব শ্োএছ তত সনি) হ।শাভ শে | খতগা্লত জাব্জন্কর জগ্তও 
অষ্কুল পবিকশেব প্রা ৮৮ “ভ কাব ণভ পাথলীব ওণাঞধচলসমুহেই 
মাতষ গব ধিগশুপ পন কর্ষা খালে ৫জবপকাণ্র চপব মান্য প্রভাৰ 

দৃ্গতঃ সবাক হভালও খাব জে। প্রথীতিকে এবনেভাবে বশ কবিতে 
পাবে শাস। 

আভ্যন্তরীণ জলভাগ-এর প্রভাব (11511096770 01 117]970 ৪6, 

0০105 07) 1021)95 0007012010 11165) ৮ পা 414 তর, প্রভাহই দেশর 

আশ্াগ্কপাণ জশভাগেব আ১ 1৭ ভশাতদিব হনে *দীহ সবা ধকব প্রায়াজনীয়। 

নগা দপ্গ 1া|া॥ জলস্বাবধাণ চস) ম ঠত৩রঞ জনা নক্কাশন কদ্ব, পপি 
আখ 5 শধনাববতা এুদ্ধ বণে, পণ্য পাবস৮৮ ৪ বা ণজ্য প্রণ।বেগ যোগ 

দান বরে থপ” ভালাবৃছু)ৎ ডঙ [পণ এ ০চা।যে সডায়ত। কাবস। খাকে। 

এত সমন্ত ণ।রণে শদা* [তিক দেশ ০ব ধনহ সম্পদ“ [লা ও নগয্যবামেব পক্ষে 

বিশেষ উদ্যোগী | বুষ্টিলাশ দেবে জলে বাষে শন্ধী প৬ত সাহাধা করিয়। 

থাকে । নদী হহতে জপাসঞেব প্রাবধা খাব মশব, 1সন্ধু প্রতি দেশের 
শ্াায় উপ মরু অঞ্চল ৪ উবপ্ন *স্তশ্গেতে পরিণত হহয়াছে। আদম যুগ হইতে 
বর্তমান যান্ত্রিক যুগ পযন্ত নধী এহ সমন্ত কাখণেই মাণব-সভাতাব বিকাশ ও 
বিস্ত/রের পক্ষে অপবিহাধ হয়! রহিয়াছে । *তাই দেখা খায় প্রাচীন নদ্দী- 
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যাতৃক সভ্যতার পীঠষ্কান ছিল মিশরের নীল নদেব ভীবে, ভাবতের সিন্ধু- 

গাঙ্গেয় সমভূমিতে, চীনের উই-হা এ হভোয়া হো নদীর তীরে এবং 

ব্যাবিলনের টাহগ্রিল ও হউফ্রটিণ নদীর ভীরে। দা খেকপ একদিকে 
মাশবের অথনৈতিক উন্নাতব সায়” পরে, অনৃর্ছিকে খাপ সময় সময় 

প্রবল বন্যা ছ্বাবা মান্তষেব অণবালঙ ক বম। থ।াক 1 উন্তব চা নব হোয।*-ভে1 
নদীকে এহ কাবণে '০1শখ গুঃখ? পপ হয়। 

বর্তমান পথিবাব ডবল নী ডপরাবাম্হই লোকব্সটি সবাণেক্ষা 

নিবিড | নদী উপভ্যক। পাতে নপা 5শধ পাশস্থ শপেক্ষাকতি অন্ন প বসব 
সমভূমি অঞ্চলকে বুঝাহস থণব | হস *ততে মোশান। পদস্থ অপার 
গতিক্তদে ণহ উপঠ্যক!বন্ ল্যাব ভদ হতথা খাবে ।  প্রাথ মক গতি্তি 

নদীর ক্ষয়কাযভ প্রশাল হত বাহে পা অন্যনখবান্নাত হয় বালন নাব্য 

লে এব চহাব দশক অগা কা উঠ ক 1 লব পম বি 

অপ্রচয হেত নান এল আত বধ শি তিশহ উহা লাশ ব বাত পালন । 

নদীব পাবং] প্রপাতর জলপপা*খুক্ি আগর সভতত ডান 15 উৎপাদন বল। 
ইহয়। এক মা ও শব শাহ পদ শন ১৮ মতাণ এ ক্ষত 
স।মগ্রাব বহন 2 অবনত ৫৮ হুম আক গলা ছে) আদি ৩ হন 

গ্রস্ত ত5ত৩ত ৫7 ৫ নম বগা তি সিল তত পালিত শব ফল কন 

কোন স্থানে স্াাশীভে 7 কাব লরি তি ৪৩৮ নু রত 

বানদাব উ৬ গাশ্েত লশন্টিত টব 1 ৮১০৩৯ ১ নর্পা লা 

ও শেন গা ১ তি পলা লট পা ৩১7 নক ড ২ (৮৯ পা াজারী পচ 

হেতু উপপপ্র পিঠে ত প্রত 28 ৮5৮ ২৭:5০ ৯০ ৭ লক 

বসা 2ানালুদ ইহ বব পাঠ রত গ্নশীণ এস গা ডি) 

জলপ্রাণ »,ক নত বি 01252 ১2িঠশাশ্বাল ৮ লি ফা বাগ 

কব। এল" নপব পাত গতি 21 সি পখবদ ক ৮ ৮১লি কি তী ও 1 আশাও 

অঞ্চলের *পপু স দল তা] লব এটি গত এ জলা 1 ৩৩৮১ অধ নল নধা 

ঘন ঘন গ *পএ পাস ইত 2 বি হা হঠাত কাত পধাতাতৎলতী 
স্থানসমূ শব শা মী লা তীর সি 52 আশ ববতন। বাধ হা ৬৫ 

রক্ষা পাহ বাব ভগ চ 2 শা দন ক লি সভাতিত অপ বালি পরব বাবশাব 

প্রবতনস কর্মা7ছ। তব অপপনভা তব ঠখাস লা দিবাব ফছুল আনক 

ক্ষেতে নদী মভিখ। গধা সপন শশার হট করে। 5 সকল অন্থাবধা 

দিকে [টি বাখিষ| পঙমান যুগের মাগষ একশো পন্থা পয়্ণ। সেচ ব্যবঙ্াব 
প্রবতন, জলবিছ্াং উৎপাদন, পাবপ*ন প্রীত বু উদ্দেশ্ামুপক শদী উপত্যক। 

পরিকল্পনাব সাভাষে বৈজ্ঞাক্টিক প্রথায় নদীকে নিয়সুণ কাৰণে চালয়াছে | 
নদনদী মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের টপব যে কি অপরিসীম প্রভাব 

বিস্তার করিতে পাবে তাহার উদ্দাহরণ ম্বৰপ আমর মিশবের শীলনদের কথ! 
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উল্লেখ করিতে পারি। মিশর দেশটির অধিকাংশই মরুতূমি__সাহারার 
অন্ধৃত্তি। কেবলমাত্র উত্তরের বদ্বীপাঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবাযু দুষ্ট হয়। 
তথাপি মিশর একটি কুষিপ্রধান অঞ্চল এবং প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম 
কেন্দ্রড়মি। দেশের মধ্যভাগ দিয়! দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত নীলনদ 
মিশরের সৌভাগ্যের মূল; এই কারণে মিশরকে “নীলমদের দান” (£16 01 
০ 116 ) বলা হয়। 

নীল (9৪০০০ মাইল) নদের উত্পত্তিস্থল নিরক্ষরেখায় অবস্থিত হওয়ায় 

এই জলন্মোত মারাবৎসবই জলপুর্ণ থাকে | প্রায় ১০০ উঃ অক্ষবেখার নিকট 

পশ্চিমদ্দিক হইতে বাহব্-এল-গজল এবং পুরিকে আবিপিনিয়ার উচ্চভূমি 
হইতে উখিত সোবাত নীল নদের সহিত মিলিত হয়। এস্ঠান হইতে নীলনদর 
সমভূমির উপব দিয়। খাম শহর পধস্থ প্রবাহিত। আবিসিনিয়ার মালভূমির 
অন্তর্গত টানা হদ ভইতে নির্গত হইগ্রা বু-নীল নদ খাম নগরের নিকট এবং 
আটবারাঁ নদী বারবারের নিকট নীলের সহিত মিলিত হয়। বাহব্-এল-গজল 
হইতে বুনীল সঙ্গম পযন্ত ন্ীটিকে ভোয়াইট নীল বলী হয়। গ্রীষ্মকালে 
আবিসিনিয়। অঞ্চলে প্রবল মৌন্থমী বৃষ্টিপাতের ফলে এই নদীসমুঙ্তে জলপ্রবাহ 
বৃদ্ধি পায় এবং পবতগাত্র বিয়া আগ্রেয়শিলাচুর্ণসহ জলরাশি প্রবলবেগে 
নীলনদে ঢালিষ| দেয় । ফলে মে হইতে অক্টোবব মাসের মধ্যে নীল নদের 
দুই কুল প্র।বিত ও পলিনম্দ্ধ হঈয। উঠে। বধাকালে শ্বেতনীল নদেব জল 
খাটুমম শহরের উত্তরাংশে বুনীল নদেব প্রবল জলশ্রোতকে অতিক্রম করিয়া 
প্রবাহিত হইতে পারে ন।। কিন্তু শীভকালে যখন্ু ব্র-নীলের জলপ্রবাহ সঙ্কীণ 

হইয়া আসে তখন শ্বেতনীলের জলপ্রবা» মিশবে পৌচে | এই কারণে 
মিশরের অন্তর্গত নীল্নদে সাবাবসবই জল পবাহ ব্তম।ন থাকে । 

নীলনদ্দ হইতে বন্তার জল লইয়। মিশরে এহ নদের তীরবর্া ভূমিভাগে 

জলপসেচ কর। হম বলিয়া মিশর শন্যশালিনী ভইয়! উঠিব।ছে | মিশরে বর্তমানে 
দুই পদ্ধতিতে জলসেচ কর। হইয়া থাকে । যথা, 6১) আধার জলমেচ-_. 
এই পদ্ধতি অন্সারে নদীতীরবর্তী রুবিক্ষেত্র গুলিকে ৪-৫ ফুট উচু মাটির 
বীধ দিয়। খণ্ড খণ্ড করিয়া উহ্বাদিগকে বহু জলাধাবে পরিণত কর। হয় এবং 
জলাধার গুলিকে সঙ্থীর্ণ নালার সাভাযষ্যে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া] তয়। পরে 
সেন্টেম্বর-অক্টোবর মসে বন্তাব জল বৃদ্ধি পাইলে এই সম্বীর্ণ নালাপথে জল 
বহুদূর পধন্ত যায় এবং জলা ধার গুলিতে সঞ্চিত হয় । নভেম্বর মাসে জল চলিয়া 
গেলে জমিতে পলি পড়িয়া থাকে এবং সিক্তক্ষেত্রে ভুট্টা, শীতকালীন গম, যয, 
ডাল, মুন্থুরী, খড়, প্রভৃতির চাঁষ কর হয়। এই সমস্ত শস্ত কাট হইবার পর 

পরব বর্ধাকাল পর্বস্ত জমি পতিত রাখা হয়। ফিশরের দক্ষিণাংশে এই সেচ 

পদ্ধতির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। (২) নিত্যৰহু খাজ-_বর্তমান কালে 
নিত্যবহ খালের লাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে 
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উত্তর 'মিশরেই এইব্বপ জলমেচ ব্যাপক । নিত্যবহ খালের সাভাষ্যে জলসেচ 

ব্যবস্থা প্রবতিত হওয়ার কা্পাস, ধান, ইক্ষু, জোয়ার, বাজবা প্রভৃতি শ্রীক্স- 

ববাধিজ দ্রধ্য ও ত্রীব্স্ত 

কা্পান, ইঞ্ু ধান, বাবা, 

পা ইঞফিব মধ্যে 

খাটে ৩ দখা ও 

| আগ মাণে ও ৮? 

বাট 

উট,গবাদপষ্ট, ভেড়া, 

লগব্ধ্সা গাম | জলগিনত তিসিল্পা কার্গদ 

| (উচ্চ পাত) - 
বাংর ৭ ৃ 

গানে ুষ্ঠিগাও 
দিত 

গবাদিশশ্র 

সাবা বসব গবন 



৪৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

কালীন ফসলের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে । আসোয়ানের 
নিকট শীলনদের উপর ৩৬৫' উচ্চতা ও ৩ মাইল দৈর্ঘা বিশিষ্ট একটি বাধ 
বাখিয়া ৭ লক্ষ একব পরিমিত কঁষিভূমিতে সম্বংসর জলমেচ কার একটি 
দশবাস্িকী পরিকল্পনা মশর সবকার সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াডেন। এই লা'ধর 
নিকট অবস্থিত একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদ্দনেখ কারখান] হইতে উদ্ভূত ৭৫ লক্ষ 
কিঃওঃ পরিমিত জলবিদ্বাৎ নিকটবতণ একটি সার উৎপাদন কাবখান] ৪ বত 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ কর হইবে । নীলনদের উপত্যকাভমি পৃথিণার 
নিবিভতম বসতিপুর্ণ অঞ্চলপমূহেব অন্ততম | প্রতি বর্গমাইলে এস্থ।নে ১৫০০ 
পেকবামকরে। কাপাস মিশরের জবপ্রধান বাণিজাক ফসল । মিশখবের 
মোট রপ্কান। বাণিজোর ৭৫%) কাপাস। উহা পা্থতন্থ-বিশিষ্ট। মিশরের 
বিঘাগ্রতি ফপল উৎপাদনের ভাবন অধিক | শীলনদঈ মিশরের একমাত্র 
নাবা জলপথ। এই নদীপথের তীবে তাবে ও মোভানায় বহু সমুদ্ধ নগর এ 
বন্দরেরও স্ষ্টি ₹ইয়াছে। এহ সমস্ত কারণে [মশবকে প্নীদনদেখ দান” 
বলা হয়। 

অর্থনৈতিক জীবনে সমুদ্রআত-এর প্রভাব (7:1556 ০৫ 
00281) 0017161)65 টো 12081)5 20071010010 11 )--সমুদশোত ছুভ 

প্রকীবের-_উফ্ণ ও শীতল । মানব জীবনের উপব হহাতদব শ্রভাণ কোন 

কোন ক্ষেঞ্ছে প্রত্র্শভাবে আবাপ বহু ল্ত্রে পরোক্ষ ভাপ অভ হইয়াথাকে। 
(১) সমুডরশ্োতেব প্রভাবে স্রেতের অগগুলে দেপপ জাত।জ টালাভপণ।ব 

স্বিধ। হয় আ্রোতেপ প্রাতকুলে তিমাশ উঠা সমসসাপেক্ ও বাঘগাপা হই] 
উঠে। বতমানে অবন্ ষফগ্চচালিত জাহাজের চলাচলের গেছে সমুদরন্োত 

বিশেষ প্রভাব বিশ্ঞাব না কারলে« পাল-তোল। জাহাজশ্াল আডও পযন্ছ 
অগ্রকুল সমুদ্রস্েতের সুযোগ লয় ও প্রঙকণ সমূদমোত এচাহয়। চলে। 
(১) সমুদ্রতীবব শা দ্রেশসমতেব জণবাধুব উপব সমুদ্রশ্োতে প্রভাব অত্যান্ত 
অধিক। শীতল ম্রো উপকূল-সান্নাহত স্থানসমূহ্েধ ডন্ভাপ হ্।স কবে এবং 
উঞ্ণ স্রোত ডণ্ডাপ পদ্ধি করে। শাল লাব্রাডোর শোতেব প্রভাবে উত্তর 
আমেরিকার সেণ্ট লবেন্স নদী ও মোভান। বৎসধের নয় মাসভ প্রায় পবফাবুত 

থাকে )াকন্ত উষ্ণ উপসাগরীয় শ্রোতের প্রভাবে একই সমাক্ষ রেখায় অবাস্থত 
ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকুলাঞ্চল কখনও তুষারানুত থাকে না। (৩) উষ্ণ শ্রেছে 

উপর দিয়। প্রবাহিত বাফুতে জলীষ ব(স্প অধিক খাকে বলিয়| উহ স্বলভাগেব 
দিকে চালিত হইলে বুষ্টিপাত তয়। পক্ষান্থবে শাঙল শ্োতের উপব দিয়] 
প্রবাহিত বাধুশুফ হইয়া থাকে বলিয়! উহাতে বটি হয় না। (৪) শীতল ও 
উষ্ণ সমুদ্রশ্োতের মিলনস্থান সর্বদাই ঘন কুয়াসাবৃত থাকে । এত জন্য 

নুমেরু মহাসাগরীয় শীতল স্রোতের সহিত নিউফাউগুল্যাণ্ডের নিকট উপ- 
সাগরীয় উষ্ণ শ্োত এবং জাপান উপকূলে উষ্ণ কুরোশিয়ে! স্রোত মিলিত 
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হওয়ায় এ ছুইটি স্থানে গ্রান্ই নিবিড কুয়ালা এবং প্রবল ঝাড-তুফানের কৃষ্টি 

হইয়া থাকে । (৫) শীতল সমুদ্রশ্রোতের সহিত প্রচুর মাছ আসে এবং 

যেখানে উষ্ণ জ্োতের সহিত শীতল শোতেব মিলন হয় ম1ছগুণি সেখানেই 

থাকিয়! যায়। এই কারণে নিউফাউগুল্যাণ্ড, ব্রিটিশ দ্বাঁপপুপ্ণ, নবণিয়ে ও 

জাপানের উপকূলে মৎস্য ব্যবসায় ব্যাপক ভাবে গড়িয়া উঠিয়।ছে। (১) হিমশৈল 
উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে গিয়া যায় এবং উহাব সহিত আনীত মাটি কাদ।, 

উদ্ভিদ প্রভৃতি জলেব তলদেশে জমিয়। চড। বা মগ্রভূমিব সৃষ্টি কবে। এই 

অগভাব জলে ম*স্ত খাদ্য প্রা কটন প্রচুব জন্মে এবং এই সমস্ত স্থানেই মাছেব। 

ডিম পাডে। 

সাংস্কাতিক পরিবেশ 

অর্থনৈতিক জীবনে সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব (0686766 
06 001168151 :218%11:0101270186 018. 1017১৬ 2008010510 1866) 

মান্তষেব বৈষায়ক প্রিয়াৰ লাপেব উপব প্রভাব-বিস্তীককারী অবস্থানচকেব মধ্যে 

সাংশ্বৃতিক পধিবেশেব অবদান উপেক্গসণীয নহে । সাংস্কাতক প্রবেশের 

যে সমণ্থ উপাদান মালের অর্থ নোতক জীবনকে স্চবাচব প্রশাবাথিন করে 

বলিয়া অশেকে মনে করেন তাহাণের মধ্যে প্রবণ, ধম, বাস্ুতন্ত্র ও হাসনযন্তু 
এবং জনসংখ্যাইী বিশেষ উালখযোগা। 

প্রবংশের (88০০) অবতমা অন্সারে মান্য বৈষয়িক ডন্নতিবও 

তাবতম্য হ*--এইবপ একট। স*স্বার কোন কান শৌগোলকেব মনে বাস? 

বাধিয়া আছে । উদাহবণ স্বরূপ তাহাবা এ্ষাবক সভাহায় অন্তন্নত আফ্রিকা, 

অল্টেলিয়। প্রভৃতি দেশের রুষ্ণকায় জাঙ্িদেব কথা প্রা উ শ্বথ কবিয়া 
থাকেন। 'তাহাদেব দতে উত্তব-পূব ও মধ এশিয়া, উত্তব-পুব ও পক্িণ-পুর্ব 
ইউবোপ, এবং এশান্ত মহ।সাগবীয় দ্বীপপুঞ্জের পীতবণ মঙ্গোলায় আধখাসীরা 
কুষ্ণকায় জাতিদেব তুলনীয় কিছুট। উন্নত্তিশীল। তাহাব। মনে কবেন, উস্ভব- 

পশ্চিম ঈউবোপ রুশিয়া, মধা ও দক্ষিণ ইউাবাপ, আবব, দক্ষিণ ও পশ্চিম 

এশিয়।॥, উ-্তব-পুব আফ্রকাঁ,উত্তথ আমেবিক। প্রভৃতি দেশে শ্বেতবণ ককেশীয় 

অধিবালীর রাজনৈতিক ও অথনৈতিক উন্নতির ক্ষেতে পৃথিণকে শীষস্থান 
্বধিকাব করিয়াছে । কিন্তু এই মত বিচারসহ নয়। নুতত্ব-শাস্ত্রে আজিও এরূপ 

কোনও মতবাদ অনভ্রান্ত বলিষা ম্বীরুত হয় নাহ। গুথিবীতে বিশুদ্ধ প্রবংশ 
কোথাও আছে কি না ঘোর সন্দেভের বিষয় । তথাকথিত অনুন্নত জাতিদের 
ছুরবস্থার কাধণ সম্পূর্ণ অর্থীূপ | জাতিসঙ্ঘ হইতে স্পষ্ট ভাষায় প্রবংশগত 
পার্থকা অন্বীরুত হইয়াছে । 

ধর্ম (7২611810:, ) মানুযেব অর্থনৈতিক ক্রিঘ্াকলাপের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে--এইক্ধপ আর একটা সংস্কারও ভৌগোলিকদের মধ্যে আছে। 



৫০ 'প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

কিন্ত ইহাও যথেষ্ট বিচারসহ নয়। গরু এবং শৃকরের মাংস বৌদ্ধ চীনাদের 
বডই শ্রিয় খাছ, চীনে এ সব জিনিসেব কারবাবও যথেষ্টই আছে । ইসলামে 
লগ্মীর কারবার নিষিদ্ধ, কিন্তু আমাদের দেশে কাবুলীওয়ালাদের প্রধান 
উপজীবিকাই হইল লগ্মীব কারবার। এইসব ব্যবসায়ে চীনারা বা! 
কাবুলীর! যে ইউবোপীয় শ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিদের মতো? উন্নতি করিতে পারে 
নাই, তাহার কারণ বাজনৈতিক এবং যান্ত্রিক সভ্যতাব সংঘাতে সামাজিক ও 

অর্থনৈতিক বিপর্যয়। অনেকের বিশ্বাস, ভাবতে যান্ত্রিক শ্রম-শিল্পের 
আশানুন্ধপ প্রসাব না হওয়ার কাবণ এখানে হিন্দুদেব মধো জাতিভেদ-প্রথার 

অস্তিত্ব, কিন্তু ব্যাপাবট1 মোটেই সেষপ নয়। ভাঁবতের শ্ুদীর্ঘ কালেব 
বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পবানীনতা এবং তদপেক্ষা৪ দাগতর কালের 
সামাজিক ও বাজনৈতিক বিপ্লব ইহাব জন্য প্রধানভঃ দাদী । 

রাষ্ট্রতন্ত্র ও শাসনযন্ত্র (0:0%6:1507676) মানুষেব বৈযয়ক খিয়াকলাপকে 
নিয়ন্ত্রিত কবিয়া থাকে । স্থিতিশীল শাসনযন্্ যেবপ দেশেব অর্থনৈ তক উন্নতির 
সহায়ক, নিয়ত পবিবর্তনশীল শাসনযস্ত্র সেইরূপ অর্থ নৈতিক উন্নতিব অন্তরায় 

হইয়। ঈাভায়। মেক্সিকো] এবং এতাবৎকাল পযন্ত চীন দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে 
সম্বদ্ধ হইয়াও শাসনযস্ত্রেব স্থিতিশীলতাব অভাবে শিল্লে ও বাণিজ্যে বিশেষ 
উন্নতি লাঁভ কবিতে পাবে নাই । অপব পক্ষে জাপাণ ও জার্মানী এ দুইটি 
দেশ নিজ নিজ সরকারেব সহযোগিতায় ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুবে তাহাদধেব অথ- 
নৈতিক বনিয়াদ পাক? কবিতে সমর্থ হইয়াছিল |, 

জনসংখ্যার (১০125186101) ) পরিমাণ, বৃদ্ধির হার ও বসতি-ঘনত্ 

মানষেব বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপেব উপব প্রভূত প্রভাব বিস্তাব করিয়া থাকে । 

জনসংখ্যার পরিমাণেব দ্বারা দেশে শ্রমিক ও মূলধনের সরববাহ পির্ধাবিত হয়। 

জনবহুল স্থানে শিল্প-বাণিজ্যেব প্রসার যেরূপ ব্যাপক, জনবিধল স্থানে সেরূপ 
নহে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমুদ্ধ অঞ্চলও জনবিবল হইলে তথায় অর্থনৈতিক 
উন্নতি সম্ভব হয় না। অস্টেলিয় জনবিরল হওয়ায় এ দেশে পশুচাবণ শিল্প 

ব্যাপক প্রলাব লাভ কবিয়াছে, কিন্ত গ্রেটত্রিটেন জনবহুল হওয়ায় এ দেশে 

যন্ত্রশিল্পের গ্রসারই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। 

প্রষ্মোস্তর 

1], 32৩ ৪. 0016£ 8০০0006 0£ 17291516196 6০ £60£18790708] 19০80101), 

০098৪৮18106, 9:69. 280 10000, 06 8. ০০017805, ঢুক্182) ০০ 25৩ 10 026 0610 

06 688109168 0:8%72) (00 1700)20 ০0030100039 (0. 0553১ 60) 

(ভৌগোলিক অবস্থান, সৈক তরেখা, দেশগত আয়তন ও আকার-এর সহিত মানব-ন্ীবনের 

কি সম্পর্ক তাহা ভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক সংক্ষেপে নুষাইয়! লিখ ।) ( পৃঃ ৩০০৭ ) 



জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিমগ্ডুল ৫১ 

25 ৬158 705 ০06 50810091102] 10026107715 00226106150 12৮০0018016 10 £ 

(00060 310. 41)? 

(দেশগত বৈষধিক ত্রিয়াকলাপের পক্ষে বিরূপ ভেগোছিক অবস্থান অনুকুল তাহা বুঝাইয়া 
লিখ ।) (পৃঃ ৩২-৩৩) 

3, 22001160116 665065 01 10100109705 012 0021015 €০0320]00101116 দুহ01211% 

0111 015৮6] আ701) 62:90010155 019 %/10 11070 11 0181 ১0100101018, 

(ভৃপ্রকৃতি মানুষের অথনেতিক ক্রিগ্াকলাপের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহ! 
“ভাবতীয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক বুঝাইয়। লিখ ।) (পৃঃ ৩৭৪১) 

4,11759001105 605 ০0৩০5 91 61170866 07 [015 50010001011 1 6৩705] 

9170 011 11001750765 11)7021055-0191 

(জলবাধু সাধারণভাবে মানবজীবনের ডপব এবং বিশেষভাবে শিল্পের উপর কিন্ুপ প্রভাব 
বিস্তার করে তাহা আলোচনা কর।) (পৃঃ ৪০-৪২) 

55৭. 551২15015 10125 ০ %1০1 7010 1707 0139 2৬610225009 10]007670 01 ৪, 

০07110711 77102150055, (00, 0 56.57) রঃ 

(“দেশগত অর্থনৈতিক উন্নতিগ গঞ্জে নদনদীসমূহ প্রভৃত প্রভাব বিস্তাৰ করে ।”--এই 
উত্তর তাৎগণ নির্ণয় কর।) ( পৃঃ ১৪-১৬ ) 

6. “দত 15 0176 [1004 1002 ১8116 +৮015,055 

("মিশর নীলনদের দ!ন'_- এই উদ্রিব ভাত্পধ নির্য কব1) (পৃঃ ৪৩৪৮) 
7,501500 ৭195 0৯070650115 017 [18 আআ 01. 00054501706 01)55158] 1০400165 

150 1)010208 (13017 11110১05601 101)5 500,১০1 ৩ 0০৬০1012901) 06 01728 

০19৭৯, (0, ঢ ০0) 

(ভাবতেব যে কোন দুইটি বিপরী হধমাঁ ভ্ুপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চল নিবাচন কপি আঞ্চলিক 
অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে উহাদের প্রভাব নিদেশ কর |) ( পৃঃ ৩৯৪১) 

এ ৬৮1৪০00৮911 716এ4পি 0৮ ৩7৬10 )172306150 118 05018 0010 €5041801% ? 910৬ 

101) ১০০1০ €770010165 0780 006 0৬০ -০010 50০0৮106501 না ০1৬৫1659615 

11100011004 15 1515 £11৮1101170 0 (12৯19) 

€ পবিবেশ কাহাকে বলে" মানুবেব অর্থ নৈনিক ক্িিযাকলাপ .” তাহার পরিবেশেৰ স্বাবা 

বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত হয ঠাহা ঈদাহবণের সাহায্যে বুঝাইযা দাও |) 

চতুর্থ অধ্যায় 

জলবাস্ু ও প্রাকৃতিক পরিমগল 

জলবাঘ্ধু (011786 )-_কোন স্থানের দৈপিক বৃষ্টিপাত, বাযুর উষ্ণতা, 
আর্ত ও শুষ্কতা, বাধুব গ্লিপ, বায়ুপ্রবাহের গতিপ্রক্কতি, হযা'লোকের পরিমাণ 
ইত্যাদির সমষ্টিগত অনস্থা এ স্থানের এদিনের আবহাওয়া ( 6৪006) 
নির্দেশ করে। কোন স্থানের এ সকল অবস্থার ত্রিশ ব1 ততোধিক বৎসরের 
গড় ফলকে এ স্থানের জঙজবাস্ু$ ০110096 ) বল! হয়। 



৫২ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

স্থানীয় জলবাযু নিয়লিখিত কয়েকটি অবস্থার উপর নির্ভর করে--(১), 
অক্ষাংশ-_ সাধারণতঃ নিবক্ষরেখ। হইতে উত্তর ও দক্ষিণে প্রতি ডিগ্রী 
অক্ষাংশে ২০ ফাঃ উষ্ণতা হাস পায়। (২) উচ্চতা-_প্ররতি ৩*০' উচ্চতায় 
১' ফাঃ উষ্ণতা ত্রাস পায় বলিয়! উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হইলেও অধিক উচ্চতা 
হেতু কোন স্থানের জলবাধু শীতল হইতে পাবে। যেরূপ নিবক্ষরেখার উপর 
অবস্থিত হইলেও আফ্রিকাব কিলিমাঞ্াবো পর্বতের শিখব দেশ সর্বদা 
তুধারাবুত থাকে । (৩) জমুদ্্র হইতে দুরত্ব _স্থলবাঁধু ও সমুন্রবাধুব প্রভাবে 

সমুদ্রোপকুলবর্তী স্থানসমূহেব জ্ুলবাধু সমভাবাপন্ন কিন্তু সমুদ্র হইতে দূববর্তী 
স্কানলমূহের জল্বাধু চরমভাবাপন্ধ ইয়া থাকে । এই কারণে প্রায় একই 

অক্ষবেধায় অবাস্থৃত হইলেও গ্রীক্ষকালে গয়। অপেক্ষ! করাচী শীতল-হর | 
(৪) সনুদ্রকআোত-_উঞ্ণ সমুদ্ম্াত প্রবাতেব ফলে উপকুল-সন্নিহিত স্বান- 
সমৃহেব উত্তাপ বুদ্ধি পায়ু কিন্তু শীতল স্রোত প্রবাহিত হইলে উত্তাপ হাস পায়। 
(৫) বাঞুপ্রবাহ--কো'ন স্থানে উপব দিষ। উদ্ণণ বাধু প্রবাহিত হইলে এ স্থান 
উষ্ণ হয় এবং শীতল বাধু প্রবাহিত হইলে সেই স্থান শীতল হহয। পডে। 

(৬) বৃষ্টিপাভ- বস্টিপান্েব ফলে স্থানীষ উত্তাপ হাস পায়। (৭) পর্বতশ্রেণীর 
অবস্থান-_-পর্বভ বাধুপ্রবাহকে বাধ! দ্রিঘা জলবাযুব পরিিধতন সাধ করে। 

হিমালয় পবতের অবস্থান ভেত মৌন্থমীবাযু উন্তব ও পুর্ব ভাবতে বৃষ্টিপাত 
ঘটাইতে সক্ষম হয়। আবাব এই পবতেব অবস্থান হেতু শাবতের জলবামু 

উষ্ণ ও আর্দ কিন্ত তিব্বতের জলবাধু শুষ্ক ও শীতল । (৮) ভূমিভাগের 

ঢাল-_-ভুমিভাগ বিষুব রেখাখ দিকে ঢালু গলে এ স্থান অধিক উষ্ণ হয় কিন্ত 
বিপরীত দিকে ঢালু হইলে এ স্থাণ আক উঞ্জ হইতে পাবে না। (৯) 

অরণ্যের অবচ্ছিতি_গভীব অবণ্যাকী্ স্থানে চলায় বাম্প সহজেই ঘনীকত 
হইয়! প্রচৃব বৃষ্টিপাত ঘটায় বণিয়া তথাকার জলবাযু আদ্র থাকে । (১০) 

ভূমির প্রকৃতি-_যে স্থানের ভমিভাগ বালুকাময় বা প্রস্তরাকীর্ণ সে স্থান শী 
উত্তপ্ত ও শীতল হয়, কিন্তু কর্দমাক্ত ভূমিভীগ সহজে অধিক শীতল বা উষ্ণ 
হইতে পাবে ন]। 

প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল [565৪1 ঢ২৪610)9)-__ অবস্থান, জলবায়ু, 
তূপ্রক্কৃতি, উদ্ভিজ্ঞ প্রভৃতি পাধিব পরিবেশের বিভিন্নতা হেতু মানুষের জীবন- 
যাত্রা প্রণালী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে । যে অঞ্চলে এই 
সকল পাথিব পরিবেশের সমষ্টিগত প্রভাব একই প্রকারের সেই অঞ্চলকে 
একটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল বা অঞ্চল বলা হয়। অধ্যাপক হার্বাটসন বলেন, 
প্রাকৃতিক পবিমগ্ডল (80191 7২০£1017 ) বলিতে বুঝায়, “ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত 

এবপ একটি ক্ষেত্র যেখানে মানবজীবনের উপর প্রভাবশীল অবস্থানিচন়্ মূলতঃ 
একই প্রকৃতির” (৫ 2168. 06 06 €2101225 50100905 15101) 13 68561)- 

181] 1002)066260088 7160 16560049006 001010025 008 
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206০০6 00027 1165 )1 আরব দেশের অবস্থান এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম 

ভাগে, উত্তর-চিলির অনস্থান দক্ষিণ মামেবিকার পশ্চিম তটে। স্থান-ছুটির 
মধ্যে বিপুল ব্যবধান--একটি উত্তর-গোলার্ধে, অন্যটি দক্ষিণ-গোলার্ধে, একটি 
পুর্ব-গোলার্ধে অন্যটি পশ্চিম গোলার্ধে। তবুও আরব ও উত্তর চিলির 
ভৌগোলিক অবস্থানে মৌলিক সাদৃশ্ট রহিয়াছে__ঢ'টি দেশেরই অবস্থান 
ভমিভাগ হইন্, প্রবাহিত জলকণাবিহান রুক্ষ আয়নবাধুর গতিপথে । উহাবই 

জন্য এ দু'টি দেশ বৃষ্টিহীন উষ্ণ মরুভূমি । ভীগোলিক অবস্থানের দিক দিয়া 

যেমন, ভৃপ্রক্কতি, জলবাধু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি অন্যান্য দিক দিয়াও 

তেমনই দূর-দুবান্থবেব নানা দেশ মানবজীবনেব উপর প্রভাবশীল অবস্থানিচয়ে 

মূলতঃ সমপ্ররুতিব হহতে পাবে। এভরূপ দেশগুলিকে তাই লমশ্রেণীর 
প্রাকৃতিক পরিমগ্ুপের অন্থঙক্ত বিবেটন| কব যায়| 

সমশ্রেণীর প্রাঞ্কতিক পবিম এলেব অন্রগ * বাভগ্গ ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পার্থক্য 
না থাঁকলে বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনা মূলঃ একই প্রকারের হইয়া! থাকে। 
দক্ষিণ মআমেবিকার আমাজন অববাহিকায় যেকপ চাষ-আবাদেব পা যে সকল 
শরমশিল্পের পন্ধন ভইতে পাবে, আফ্রিকাব কঙ্গো অঞ্চলে কিংবা এশিয়ার 
স্থমাজা, যবদ্ীপ প্রভৃতিতেও সে মব ব্যাপারেব প্রবতন সম্ভবপব ৷ 

বিবেচ্য বিষয় (80605 6915510016৫ )-_ প্রাকৃতিক অঞ্চল পাঠের 

সময়ে নিম্বালগ্ধিত বিষয়সমূহ ম্মবণ বাধ? ৩ হইবে--(১) পথিবীকে প্রাকৃতিক 
পবিমগুলে বিভপ কবাব অর্থ হইতেছে প্রায় সমানধমী কমেকটি অঞ্চলে 
পৃথিবীকে ভাগ করা। সেঈ হেতু ষে কোন একটি প্রাঞ্তিক অঞ্চলের অন্তগত 
দ্শলমহেব মধো প্রতঠেদ অপেক্ষা সাদশ্যঈ অপিক পরিলক্ষিত হয়। (২) 
প্রাকৃতিক অঞ্চলসমহ পবম্পব হইতে সম্পর্ণ স্বতন্ত্র নহে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 

একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল পীবে ধীবে পাববত্তিত হইতে হইতে অপব একটি 

অঞ্চলের সহিত মিশিয়া যায়| বছুকেত্রে একাপিক প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধো 

সদ্দিক্ষেত্রও (0910১100108] 27106) পুষ্ট ভয়। (৩) ভস*স্বান, অবস্থান 

প্রড়ৃতিব পারথথকোর দকণ হয়ত একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধো অপর একটি 
উপ-অঞ্চলের সৃষ্টি হইতে পাবে। দক্ষিণ আমেরিকা ইকুয়েডব নিবক্ষীয় 
অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও পাবত্য অবস্থান বলিয়া এই অঞ্চলের জলবাযু 

স্বভাবাপন্ন । (৪) প্রারুতিক অঞ্চপসমূহ বাজনৈতিক সীমাদ্ধারা আবদ্ধ নহে! 
কয়েকটি ইতস্ততঃ বিন্মিপ্ত দেশের সমগ্র বা অংশবিশেষ লই এক একটি 
প্রাকৃতিক অঞ্চল গঠিত হয়। 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূ (7910 
90018] 06810203011 ভড০:1এ )--জলবাযু সংক্রান্ত আলোচনা 
উত্তাপের তারতমা অন্কসাবে উত্তর ও দক্ষিণ গোলাধেব গ্রত্যেকটিকে চারিটি 
'ভাঁপ-মগুল্লে বিভক্ত করা যাইতে পাপে (২য় অধ্যায় দেখ); ষ্থা-(১) 
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প্রায় ৩০” উঃ ও দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা আবদ্ধ উষ্ণমণ্ডল, (২) সাধারণতঃ ৩০” 
উঃ হইতে ৪৫” উঃ এবং ৩০০ দঃ হইতে ৪৫০ দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা আবদ্ধ, 

শ্রীষ্মপ্রধান নাতিশীতোষ্জ বা উপক্রান্তীয় বা উ্ণশীতভোকঃ মণ্ডল, (৩) 
৪৫০ উঃ হইতে স্থমেরুবৃত্ত এবং ৪৫" দং হইতে কুমেরুবুত্ত দ্বারা আবদ্ধ শ্লীত- 
প্রধান নাতিশীভোষ্ঞ বা হিমশীতোকঃ মগডল, এবং (৪) মেরুবৃতদ্বয় হইতে 
পর্ধায়ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত হ্িমমগ্ডল । 

ভৌগোলিক হার্বার্টসন আবাব প্রত্যেকটি তাপমণ্ডলের অন্তর্গত 
ভূমিভাগকে পুর্ব, পশ্চিম ও মধ্য এই তিনটি প্রাকৃতিক পবিমণ্ডলে বিভ্র 
করেন। পূর্ব ও পশ্চিম দ্রিকস্থ পরিমগ্ুলসমূহেব অবস্থান সমুদ্র-প্রাস্তীয় কিন্তু 
মধ্যভাগের পবিমগ্ডলসযূুহের অবস্থান ম্হাদেশীয়। বিখ্যাত জার্মান 
ভৌগোলিক ক্যুই প্লেনও পুথিবীকে কয়েকটি স্থনিষিষ্ট প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে 
বিভক্ত করেন ( এই অধ্যায়ের শেষ অংশ দেখ )। তবে কুযঈপ্লেনেব এই 
বিভাগগুলি ভূপৃষ্ঠে জলবাযুব প্ররূত ছবিটি কোন দ্রিনই পবিষ্ফট কবিতে পাবে 
নাই। আধুনিক কালে ভৌগোলিকে রা কুই-প্লেন বা হার্বাটসনকে মোটামুটি 
অনুসরণ কবিয়! নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অগ্রসারে পুথিবীকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
পরিমগলে বিভক্ত করিয়া! থাকেন । অধ্যাপক হাবাটসনেব পদ্ধতি অগ্সরণ 
করিয়া, তবে উহা! হইতে সামান্য পবিবন্তিত আকারে, পৃথিবীকে নিয়লিখিত 
প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত কর] যাউতে পারে ।-- 

(ক) নিম্ন অক্ষাংশের (1০৬ 18008065) বা উষ্ণমণ্ডলের প্রারুতিক অঞ্চল- 
সমৃহ--(১) নিরক্ষীয় বা আমাজনীয় পরিমণ্ডল (দ্এএ৪6০1৪] বা] £১1002251)12 

(5), (২) মধ্যভাগে ক্রাস্তীয় তৃণভূমি বাঁ শুদানী পরিমগ্ডল (7:071091 
(578551710 বা 50817 বা 9৪৬৪1081) (566), (৩) পুবপ্রান্তীয় ভ্রাম্তায় 

মৌন্বমী পরিমণ্ডল (7090105] 1%0705001 (56), (৪) ইকুয়েডব দেশীয় 

উপমণ্ডল (09৪07: €576), (৫) পশ্চিমপ্রাস্তীয় উষ্ণ মরুদেশীয় পরিমণ্ডল 
(77061055510 ব1 9910918. 506) । 

(খ) মধ্য অক্ষাংশের*্* (1010019 190163065) উপক্রাস্তীয় মণ্ডলের 
প্রাকৃতিক অঞ্চলসমৃহ-_(১) পুর্ব-প্রাস্তীয় চৈনিক পরিমণ্ডল (৬৬৪17 শ60070০- 

1806 1850 09890 বা 01109. 59), (২) পশ্চিম-প্রীন্তীয় ভূঘধ্যসাগরীয় 

পরিমগ্ডল (২06015610171680 ৮6০), (৩) মধ্যভাগে মহাদেশীম নিম়ভূমি 

বাঁ তৃুরানী জলবায়ু অঞ্চল (]0661100 [,05121)0 বা 8:21) (5), (৪) 

মধ্যভাগে মহাদেশীয় উচ্চভূমি বা ইবানী জলবায়ু অঞ্চল (176507[718- 
1250 বা 1181) (579৪), (৫) মধ্যভাগে তিব্বতীয়, জলবাযু অঞ্চল (71061 

£99৪)। শেষোক্ত তিনটি অঞ্চলকে একত্রে “মন্দোঞ্চ মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল” 
(%017-1500596 4556165 2170. 55101-06595108)-ও বলা হয় । 

+৬০০ উঃ হইতে ৬*০ উঃ এবং ৩*০ দঃ হইতে ৬০০ দঃ জুক্ষাংশ পর্যস্ত বিস্তৃত ভূকাগ। 
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(গ) মধ্য অক্ষাংশের লীতপ্রধান নাতিশীতোঞ্চ যগুলের প্রাকৃতিক অঞ্চল-. 
সমৃহ--(১) পুর্ব-্রান্তীয় লরেন্দীয় বা হিমশীতোক্ণ পূর্ব-উপকূলীয় পরিমগ্ডল 
(0001 21001961505 চ:850 5055 বা 9. 127160065 €5৪ )১ (২) 

সমগ্র উত্তরাংশ ব্যাপিয়! সরলবরগীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চল (0019 762006180 
বা 5188 5০০ ), (৩) মধ্যভাগে মহাঁদেশীয় নিম্ন তৃণভূমি অঞ্চল (1010- 
19610006 00101061051 বা 9080065 (505 ), (৪) পশ্চিম-প্রাস্তীয় 

নাতিশীতেোঞ সামুদ্দিক পরিমণ্ডল (0০01 75207675605 00০8101০ ব| 

31050 (56০), (৫) মধ্যভাগে মহাদেশীয় উচ্চভূমি ব আপ্টাই পরিমগ্ডুল 
(173060107 171517187005 বা &151 চৈট০ )। 

১৫নং চিন্র--বিতিন্ন প্রাকৃতিক পরিমগ্ডলসমূহের পারম্পরিক সম্পর্ক 
লক্ষ্য কর যে উত্তর গোলার্ধের ভূষিস্তাগ প্রশত্ত এরং দক্ষিণ গোলার্ধের ভূমিভাগ ক্রমশঃ সংকীর্ণ 



৫ গোথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

(ঘ) উচ্চ ক্দক্ষাংশের* বা হিম মণ্ডলের প্রারুতিক অঞ্জজদমৃহ--০১) 
তুশ্্া অঞ্চল (00015. (506 ), (২) মেরুদেশীয় উদচ্চভূমি অঞ্চল ( 2019 

[০০ 0209 )। 

৫) নি্রক্ষীয় জলবাস্তু অধ্যুষিত পরিসগুল 

অবস্থান নিবক্ষবেখাব উত্তর বা দক্ষিণে সাধারণতঃ €*-১*০ অক্ষাংশ 
পষস্ত এই জলবাধু অঞ্চল বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর 
অববাহিক1; মধ্য আফ্রিকাব কঙ্গো নদীব অববাহিক। ওখ গিনি উপকূলাঞ্চল; 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্বীপ ও প্রধান ভূভাগ সন্নিহিত অঞ্চলসমূৃহ এবং মালয় এই 
পরিমগ্ডলের অন্তর্গত । আমাজন নদীর অববাতিকা অঞ্চলেই এই জলবারু 
সমধিক পরিস্ফুট বলিয়! নিরক্ষীয় জ্লবাধুকে আমাজনীয় (402950765০৫ * 
জলবাযুও বল! হয । 

জলবায়ু-_-এই অঞ্চলে (ক) সার। বৎসর গড উত্তাপ ৭৫০ ও ৮০* ফা:-এর 
মধ্যে থাকে । বাধিক ও দৈনিক তাপপ্রসব যথাক্রমে ৫০ ও ২০* ফাঃ-এর 
অনধিক । (খ) বৎসরের অধিকা*শ দ্িনহ বৈকালে বজ্রপাতের সহিত 
পরিচলন বুট হয়। বাধিক গড বুষ্টিপাত প্রা ৮০”, ভবে স্থবানবিশেষে 

২০০/-৪ হইয়া থকে । (গ) শিরক্ষীয় শান্তব্লয়ে অবস্থিত হওয়ায় বৎসরের 
কোন সময়েই গ্রবল বাত্য। অনুভূত হয় না। (ঘ) বাধু সর্বদাই উদ ও দ্নার্ 
থাকে । ($) উষ্ণ ও আরজ খতু ভিন্ন অন্ত কোণ খতু নাই। তবে বৎসরে 
যে ছুইবার (মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে ) সুর্য নিবক্ষবুত্তের উপর লম্ব হয় তাহারই 

নিকটবর্তী সময়ে বৃষ্টিপাতের ঈষৎ আধিক্য ঘটে, আর থে ছুইবার সুখ ক্রাস্তি- 
বৃত্ত ছুটির উপর লম্ব হয় (জুন ও ডিসেম্বর মাসে ) তাহার নিকটবততণ সময়ে 
বৃষ্টিপাতের ঈষৎ সবল্লতা অনুভূত তয় । 

নিরক্ষীয্ পবিমগ্ুল-+মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
বান ঃ মানাঁওস (অঃ ৩ ১৫ ), ব্রাজিল, উচ্চত15 ১৩১" 

মাস জা ফে মা এ মে ভু জু আ নে অ ন ডি প্রসরবার্িক 
উত্তাপ ('ফাঃ) ৭৮ ৭৮ ৭৮ ৭৮ ০৮ ৭৯ ৭৯ ৭৯ ৮* ৮০ ৮১ ৮ ২৭৭ 

বৃষ্টিপাত ইেকি) ৯৮ ৬১১৮ ১৩৭৭৫ ৫১৩১৮ ১৫৩৭৯ ৬৪ ১৯৩ ৮৩ ৭ 
আপ পিপি লক 

_ উত্তিদ্ ও জীবজত্ত-_নিরক্ষীয় অঞ্চল বৎসরের সকল সময়েই উদ্তাপের 
প্রাবল্য ও বৃষ্টির প্রাচুর্য হেতু কঠিন কাষ্টযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যে 
(17879%000. *৩%০£621) 015865) আবৃত্। এখাশকার গুয্মমূহও 

অত্যন্ত ঘনসঙ্গিবিষ্ট, তবে তৃণভূমিব একান্ত অভাব রহিয়াছে । নদীততীপ্রবর্তী 
বন্তাপ্লাবিত নিয়ভূমি অঞ্চলে চলে ইগাপুং অপেক্ষারুত দৃঢহূমিতে কাশুয়া্ধু বা 

সার রাঃ 

+৬*০ উঃ হইতে ৯৭০ উঃ গ্রবং &*০ বং ০০ দঃ হইতে »*০ দঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিদ্বৃত ছুাগ । 

শপ শত 





ক: মিতা রি যা” 
টং টিটি টু ডি ্ ও ন্ গ্ 
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থ 
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৮১ 

ব. উচ্চ মণ্ডল খ. চি 
| |কণনিরক্গীয় ও মৌসুমী অরণ্যঞ্চল খ৯ চৈনিক 
|_7ক২ ুদানী জলবায়ু অঞ্চল টুলুখ২ সী 
[ক মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল. খত মহাদেশীয় নিশ্তুমি 
[_1কঃ ইকুয়েডর জলবায়ু অঞ্্ণ ছখঃ মহাদেশীয় উচ্চ 
[_]ক£৫ সাহারা ৪০১০ ৮০ 7খ& তিব্বতীয় জলবায়ু 

১৬ নং চিত্র- পৃথিবীর প্রধা 



উট 

ঈমগুল গ শীত প্রধান মাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ঘ. মেরুমণ্ডল 
১২গ১ লরেলীয় জলবায়ু অঞ্চল [নদ তুন্্া অল 

& উিউগ২মহাদেশীয় নিভুমি অঞ্চল [বং দেশীয় উম 
ধল [গণ মহাদেশীয় নিমুতণভুমি অল 
চল উগ& বৃটিশ জলবায়ু অঞ্চল. * 
৪ল উগ৫ আল্টাই জলবায়ু অঞ্চল 
প্রধান প্রাকৃতিক পরিমগ্ুলসমূহ 





জলবায়ু ও 'প্ারুতিক পরিমল ৫৭ 

পজেল্তা! এবং উপকূল অঞ্চলে ভালজাতীয়স বৃক্ষ এই অঞ্চলের স্বাভাবিক 
উদ্ভিদ। এতদঞ্চলে অরণ্যের উপরিভাগে বৃক্ষশাখাব আচ্ছাদন এত নিবিভ 
ঘে উহা ভেদ করিয়া হর্যালোক বনেব তলদেশে পৌছিতে পাবে না ফলে 
অরণ্যের অভ্ন্তরভাগ অন্ধক।রময় এবং অতিকায় লত1 ও অন্যান্য আগাছাতে 

পরিপূর্ণ থাকে । এতদঞ্চলের উদ্ভিদ জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মবন্গাব জন্য 
উধ্বদেশের ক্ষীণ আলো লক্ষা করিয়া দীর্ঘ হষ্ঠ'য়! উঠিতে থাকে বলিয়া! নিবন্সীয় 

অঞ্চলের বুক্ষাদ্দি অতিশয় দীর্ঘ হইয়া থাকে । খঅরণোব অভ্যন্তরভাগ 
আন্ধকাবাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এতদঞ্চলের প্রায় সমস্ত প্রাণীই বুক্ষশাখায় বসবাস 
কবে। ভাই সরীন্থপ ও বানর এঠ5 অঞ্চলের আদিম অধিবাসী । তবে বরাহ, 
টেপিব, জাগুয়ার, পুমা, নানাপ্রকারেব পক্ষী ও কীটপতঙ্গ অবণ্যাঞ্চলে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

স্বত্তিকী__পংবৎসবব্যাপী প্রবল উত্তাপ ও পযাপ্ত বুষ্টিপাতেব ফলে 
স্বত্তিকার ধাতন উপাদানের ক্ষয় ৪ অপসাবণ হেতু নিবক্ষীম্ঘ পরিমণ্ডলের মুত্তকা 
অপেক্ষারুত অনর্বব। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সাপারণতঃ অল্ণমী] প্ডোলকফার 
শ্রেণীর অস্থর্গত রক্তবর্পের লাটেবাহইট জালীয়। তবে সামান্ত অস্্ধর্মী নৃতন 
লাভার দ্রুত আবহবিকাবের ফলে গঠিত উচ্চভূমি অঞ্চলের মুত্তিক? ( ধেষপ 
যবদ্ীপের মুত্তিক।)) এবং নদীতীরবতী অঞ্চলসমূহে নবগঠিত পলিসমুদ্ধ সৃত্তিক' 
অথব। পর্বতের সালদেশে সঞ্চিত শাংকব পলিকমিব মৃত্তিকা বিক্ষে উবব 
হইয়া থাকে । টি 

বৈষয়িক ছঅবস্থা বৈষয়িক দিক দিয় নিবক্ষীয় অঞ্চলসমু্ঠ অতাস্ত 

অনন্ত | কাবণ, (১) এই অঞ্চলের উষ্ণ ও আর জগব'যু মন্তব্যবাসেব প্রতিকূল, 
(২) এই অঞ্চলে গৃহপালিত পশ্তুর অত্যান্ত অভাব থাকায় পশুচারণ শিল্প গডিয়। 
উঠে নাই, (৩) বৃক্ষগুপি কাটিয়। ফেলিলে এত শীঘ্র আবাব জন্নাইয়৷ উঠে ষে 
'অরণা কাটিয়! কষিকাধ কবাও অসম্ভব, (৪) এই অঞ্চল গভীর অবণ্াকশর্ণ 
হওয়ায় যানবাহনের ব্যবস্থা সহজসাধ্য নহে, (৫) এতদঞ্চলের মৃত্তিক1 বিশেষ 

উর্বর নহে এবং ভূমিক্ষয় ব্যাপক । এই সমস্ত অন্তরায় থাকাদ্» এই অঞ্চলের 
'্র্িবালীর। আদিম অবস্থা হইতে অধিক দৃধ অগ্রসব হইতে পারে নাই । 
অদিবাসীর। মাধারণতঃ দুবল, অসভা এবং প্রাকৃতিক পবিবেশের দান। 
নিবিড অরণ্যাকীর্ণ হইলেও কাষ্ঠের ব্যবসায়ে নিরক্ষীয় অঞ্চল তেমন উদ্নত নহে 
€ ১১ অধ্যায় দেখ) অধিবাসীর] প্রধানতং উঞ্ ও শিকাবজীবী। তবে 
শানে স্থানে 'মিলপা” বা “ফ্যাডঃপ্রথায় কষিকার্য পরিচালিত হইয়। থাকে । 

এই অঞ্চলের রবার, ্রাটাপার্চা, তালসৈল, নারিকেলের শাস, কোকো? 
হন্তিদস্ত, নাট, গঁদ, চিক্ল্, কুইনাইন, সার্সাপ্যার্সিলা, ভ্যানিলা, কফি, চিনি 
প্রভৃতি কৃষিজ ও বনজ ভ্রব্য আন্তর্পাতিক বাণিজ্যে এত অধিক প্রয়োজপীস্ব 
এবং ইছাদের চাহিদা শিল্পগ্রধান নাতিশীতোক মণ্ডলে এত ব্যাপক যে, এই 



৪৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

সমস্ত জ্রব্য আহরণের জনা এতদঞ্চলে বর্তমানে সঙ্ঘবন্ধভাষে ককষিকার্ধ আরজ 
হইয়াছে। নিরক্ষীয় এশিয়ার মালক্পবাসী, জাভার অধিবাসী এবং বোলিওর ' 
অধিবাসীর1 উদ্ ও শিকার-বৃত্তির পরিবন্ঠে কষিকাধেই বর্মন মনোনিবেশ 
করিয়াছে কিন্তু কঙ্গো! ও আমাজন নদী অববাহিকার অন্তর্গত অধিবাসীরা 
'অগ্যাবধি অনুন্তই রহিয়1 গিয়াছে । 

শ্রমিক সরবরাহ এই অঞ্চলের প্রধানতম সমস্তা। কারণ, এই ভুর্বলতার 
অঞ্চলে (1২০£10705 0£ 10611106102 ) বৈদেশিকদের পক্ষে বসতি-স্থাপন 

সম্ভব নহে এবং এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরাও সজ্ঘবদ্ধভাবে কাষ করি? 
উত্পাদন ও রপ্যানীর প্রয়োজনীয়ত। সমাক উপলব্ধি করিতে পারে না। তবে 
নিরক্ষীয় অঞ্চলের বৈষদ্ধিক ভবিষ্যৎ উজ্জল। এ অঞ্চলে ধাচ্ ও ভূষ্টা ভাল 
জন্মে এবং ব্তমানে রবার, চা, চান ও কোকোর চাষ ভালই হইতেছে । 

এই অগ্লে কঙ্গো প্রভৃতি খরস্রোতা নদী হইতে প্রচুর জঙনিদুাৎ উৎ্পাধনেরও 
স্থবিধা রহিয়াছে । নিবক্ষীয অঞ্চলে স্থীনবিশেষে মুল্যবান খনিজ পদাথ 
পাওয়া যায়। এই সমন্ত খনিজ সম্পদে মধ্যে মালয় ও পুধভাবতীয় স্বীপপুঞ্চের 
রাং? মাদাগাক্কার এবং সিংহলের গ্রাফাইট , ঘানার বক্মাহট ও ম্যাঙ্গানীজ 
এবং আফ্রিকার কাটা্স৷ ও উত্তর রোডেশিয়ার তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

ক (২) স্যাভান৷ জজব্বাসতু-অধ্যাষিত পরিমগুজ 
জআবস্ছান__নিরক্ষীয় ও উধ্ণমরু অঞ্চলের মধাভাগে স্দানী জলবায়ু অঞ্চল 

অবস্থিত । ইহা যেন দুষ্টি বিপরীত প্রারুতিক পরিমগুলের মধ্যভাগে অবস্থিত 
এক বিস্তীর্ণ সন্ধিক্ষেত্র । নিরক্ষীয় জলবায়ুব উত্তর ও দক্ষিণ সীমা হইতে 
অল্লাধিক ১৫" পর্যন্ত এই পরিমগ্ডলটির প্রসার পরিলঙ্গিত হয়। আফ্রিকার 
সদন, রোডেশিয়া ও আ্যাঙ্গোল) দঃ আমেরিকার আমাজন অববাহিকার 
উত্তরাংশ ( লানে। ) ও দক্ষিণাংশ ( ক্যাম্পো ) এবং উঃ ও উ:-পুং অস্ট্রেলিয়। 
( কুইন্স্ল্যাগ্ডের মধ্যভাগ ) এই অঞ্চলের অন্তর্গত। 

জজবান্ু-এই অঞ্চলে (১) দৈনিক ও খতুগত উষ্ণতার পার্থক্য অধিক 
( স্থানভেদে ১০ ফাঃ হইতে ৩০ ফাঃ পধস্ত )। (২) গ্রীষ্মকালীন গড়-উন্তাপ 
৮০* হৃইতে ৯০০ ফা; পযন্ত, শীতকালও উষ্ণ ( গড়-উত্তাপ ৭০ হইতে ৭৮* ফা: 
পর্ধন্ত)। (৩) স্থানভেদে বৃষ্টিপাতের তারতময/ দৃষ্ট হয়। বিষুব রেখার দিকে 
১০০* বা ততোধিক, অপেক্ষারত শুষ্ক অঞ্চলে ৪০" হইতে ৬৫" পর্যন্ত এবং 

মফ্ভূঘির প্রাস্তদেশে ১৫” বা তদপেক্ষাও অল্প বৃষ্টিপাত হয়। বুহিপাত 
শ্রীষ্মকালেই হয় এবং শীতকালে বাযুমণ্ডল শুক থাকে । (৪) সারাবৎসরউ 

'স্থীন্ুল ধূলিবাড় সধালিত হয়। (৫) বৎসর সাধারণতঃ তিনটি ধতুতে বিভ্ভক্ক-__ 
শু শীত খাডু, ওফ উফ খু এবং উদ্ণ অর্ধ খতু। ইহার পর্যায়ক্রমে আসে । 



জলবাধু ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল ৫ল 

এই জলবায়ু আফ্রিকার সুদানপ্রদেশে অত্যন্ত ম্পষ্টর্ূপে অনুভূত হয় বলিয়া 
ইহাকে সুদালী জলবাম্থু বল! হয়। 

(০০০০০) পে এন পপ সপ্ত সাপ | আজ শ্ ০ শপ -সপটব্প . এ। 5 +৯৯-০স৯পা আ 

চুদান্নী পরিমগুল-_-মাঁসিক গড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
স্থান £ তিমবন্ত, ( অঃ ১৬০ ৩৭ উঃ), ফরাসী পঃ আফ্রিকা , উচ্চতা £৮২* 

মাস জাকফে মা এ মে জু জুতা মে অ ন ডি প্রসর বাধিক 
উত্তাপ ("ফাঃ) ১ এপ ৮৩ ৯২ ৯৪ ৯৪ ৮৭ ৮৬ ৮৯ ৮৯ ৮১ ৭১ ২৩৪ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) * ১০১ ০৪০ ৪৩ ০৪৩৫ ২৮১১ ১৪ ০ ৪ ৯ ৬ 

উদ্ভিদ ও জীবজন্ত--এই অঞ্চলে প্রধানত: দীর্ঘ ভূণ* নিবিডভাবে জন্মে 
এবং মধ্যে মধ্যে বৃহৎ খুহত বৃক্ষও দেখ। যায়। এহ তৃণভূমিকে স্যাভানা ব 
ক্রান্তীয় তৃণভূমি বলে। মক্ষ-সগ্পিতিত অঞ্চলে সামান্ত ঘাস ও কাটার ঝোপ, 
৪*” বুষটিপাতযুক্ত স্থানে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষযুক্তা বস্থৃত তৃণভূমি, এবং ৬০" হইতে 
৮০? পথন্ত বুষ্টিধুক্ত স্থানে শাল, সেগুন প্রভাত পণমোচা বুক্ষ জন্মে। নিরক্ষীয় 
ও সামুদ্দিক অঞ্চলসনিতিত দেশসমূতে তৃণক্ষেত্রেব মপে; মধ্যে বনভূমি দৃষ্ট হয়। 
বাবলা গাছ হইতে উৎপন্ন আবখী গঁদ এত অঞ্চল হইতে গ্রুচব রপ্ানী হইয়া 
থাকে । তৃণভামতে জিবাফ, হবিণ, ৬জব্র» অশ্ব প্রভৃতি দ্রুত সঞ্চরণশীল 
তৃণভোব্দী প্রাণী এবং সি*হ, চিতানাঘ প্রভৃতি মাংসাশ। প্রণীই প্রধান । 

স্বত্তিক__ক্রান্তায় তৃণমণ্ডণের মুর্তিকা সাধারণত: অগ্রধ্মী পেডালফার 
শ্রেণীপ অস্তগত রক্ত ব। পাত বণেব ল্যাটেবাইট বগীয়। উষ্ণতা ও আর্দ্রতার 
একত্র সম্মিলপনে রাসায়নিক এ্রয়া ভুত হয় বলিয়া মৃত্তিকার জৈবাংশের প্রচুর 
ক্ষয় হইয়া! থাকে । এই অঞ্চলের আগ্রতম অংশ হইতে শুষ্কতম অংশ পধস্ত 

ষুততিকার নানাবূপ প্রকাভেদ পরিলক্ষিত হয় । তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় 4 

যে এই পরিমগণ্ডলের অন্তর্গত অপেক্ষারৃত শুষাঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ উবর | । 
বৈষয্সিক অবস্থা_এই অঞ্চলের অধিবাসীর প্রধানতঃ পণশুপালক ও 

শিকারী । অপেক্ষাকৃত আর এবং কৃত্রিম জলসেচব্যবস্থা-যুক্ত অঞ্চলসমূহে 
ভূট্রা, জোঘার, বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, বাদাম, নানা প্রকার তৈলবীক্গ এবং উষ্ণ 
মণ্ডলের ফল জন্মে! সুদানী অঞ্চলকে পরিশ্রমের অঞ্চল ( 79%7078 0: 

60: ) বলা হয় ; কারণ এই অঞ্চলের অধিবাসীব1 শারীরিক পরিশ্রম বাতীত 
জীবিকা! অজন করিতে পারে না। ক্রান্তীয় তৃণভূমিসমূহের মধ্যে আফ্রিকার 
স্থর্দান অঞ্চলই অপেক্ষাকৃত সমুদ্ধ এবং বাণিজাপরায়ণ। 

শ্রমিক সমস্তা, যানবাহনের অস্থবিধা, ব্যবসায় কেন্দ্র হইতে দূরত্ব এবং 
রাজনৈতিক গোলযোগের দরুণ ক্রান্ীয় তৃণভূমি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি 
ব্যাহত হইতেছে । কিন্তু এই অঞ্চলের আধিক ভবিষ্যৎ অতি উজ্জল । 
শ্বীশ্বকাল উত্তপ্ত এবং শীতকাল নাতিতীত্র হওয়ায়, জলসরবরাহের ঘাবস্থ। 

* বৃক্ষের জন্ত সারাবখমর ধরিয়াই আর্জতার প্রয়োজন, কিন্ত ভূগের জন বন্ধ ও জীম্মকাযোর। 

, প্রারতে বৃষ্টি এখং আন্গাপ্ত সময়ে বাবুদের শুক্ষতার প্রয়োজন | 



৬৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভ্ৃঙগোল 

করিভে পারিলে সার! বৎসর ধরিয়াই শশ্যোৎপাধন সন্ভব | বর্তমানে এই 
অঞ্চলে কার্পাস ও তামাকের চাষ ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। চামড়া, তৃষ্টা, 
€জায়ার, বাজরা, কফি, কার্পাস, তৈলবীঙজগ, আরবী গঁদ, তামাক গ্রভৃতি এই 
অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পদ । 

_্ক(৩) ক্রাতীয্র মীস্ুমী জলব্বাস্ত-অধ্যুষিত পরিমণ্ল 

অবস্থান-_-ভারত, পুর্ব-পাকিস্তান, ব্রন্মদেশ, ইন্দোচীন, শ্যাম এবং 
দক্ষিণ চীন সর্বতোভাবে ক্রান্তীয় মৌন্্মীবায়ু প্রভাবান্বিত অঞ্চল। মাদাগাস্কার 
স্বীপ, পুর্ব-আফ্রিকার উপকূলাঞ্চল, ক্যাবিবীয়ান সাগর ও মেক্সিকো উপ- 
সাগবের উপকূলবর্তী দেশসমূহ, জাপান এবং পশ্চিম ও প্পুর্ব-ভারতভীয় 
স্বীপপুঞ্জের কিয়দংশেও ক্রাস্তীয় মৌন্ুমী জলবায়ু দৃষ্ট হয়] মহাদেশসমূহের 
পুরপ্রান্তে আয়নবাযুবলয়ের মধ্যেই এই জলবাধু পরিষ্ফট (২য় অধ্যায_ 
মৌন্মী বাযুপ্রবাহ দেখ )। রে 

জলবায়ু* _-এই অঞ্চলে (১) সারা বৎসর (রিয়া প্রবল উত্তাপ অঙ্কৃভৃত 
হয়। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড-উত্তাপ যথাক্রমে প্রায় ৯০ ও ৬০* ফাঃ। 
(২) মৌহুমীবাযু-প্রবাহের ফলে গ্রীক্ষকালে গ্রচুর বৃষ্টিপাত হম্ম এবং শীতকাল 
প্রায় শুষ্ধ থাকে । বাধিক গভ-বুট্টিপাত প্রায় ৫০-৭৫+1 অবস্থান ও 
ভূ-প্রকৃতির তারতম্য অন্তলারে উত্তাপ ও বুষ্টিপ্মাততের তারতযা ঘটিয়া থাকে । 
(৩) তিনটি মূল খতুর স্ুম্পষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়-_-প্রায় বুষ্টিহীন 
শীতকাল, রুক্ষ গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষকাল। 

৬. পপ 

্রান্তীর মৌন্বমী পরিমণগ্ডল__মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
স্থান £ বোম্বাই € অঃ ১৮০ ০৫ উঃ) ভারত, উচ্চতা £ ৩৭" 

ফাদ জাকে যা এ মেজুজুআসেতঅ ন ডি গ্রদর দাধিক 
উত্তাপ (ফা) ৭৫ ৭৫ ৭৮ ৮২ ৮ ৮২ ৭৯ ৭৯ ৭৯ ৮১ ৭৯ খঞ্ ৯৯৭ 

বু্টিপাত (ইঞ্চি) ০'১ ৯ * ০১০২০৬২৪৬১৪ ৯ ১০৯ ১৮ তা 2558১ 

উত্তিদূ 'ও জীবন্ধস্ত-_এতদঞ্চলে ৮*'র অধিক বৃষ্িযুক্ত স্থানে চিরহরিৎ, 
বৃক্ষের অরণ্য ১ ৮০-৪০* প্স্ত বুষ্টিযুক্ত স্থানে পর্ণমোচী বুক্ষের অরপা এবং 
৪০+র অনধিক বুষ্টিযুক্ত স্থানে নাঁতিদীর্ঘ তৃণগ্ুল্ম পরিলক্ষিত হঁয়। রুধিজ 
উত্তিদ্দের মধ্যে ধান, জোয়ার, বাজরা, পাট, চা, ইচ্ষ, কার্পাস, কফি, কোকো, 
নীল, ভামাঁক, রুবার, তৈলবীজ, কলাই প্রতৃতি গ্রধান। গভীর বনে ব্যাস, 

* ত্রান্তীয় ভূধতূমি ও রানী মৌনী জলবাব্ সাত: একই প্রকৃতির! ঢুইটিই হান্ীয় 
গ্ক্চলে পরিস্কুট এবং হুইটিতেই আর ও শু গতকাল পরিলঙ্গিত হয়] কিছ কাততীয় তৃণভূদি 
কাগগলের বৃষ্টিপাত শুর্ব ও চাপ বলয়ের স্বাড়ানিক সকার পন্ধিবর্তন হেতু ঘি থাকে ভান জাখীয় 
'মৌন়্ী "অঞ্চলের বৃষ্টিপাত হয় স্থানীয় কারণে শ্বাজাব্কি বাদ কলের অক্পূ্ণ বিপর্ধর হেড | 



জলবাঘু ও প্রারুতিষষ পরিমণ্ডল ৬১ 

ভন্লুক, চিতাবাখ, প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী এবং হরিণ, গণ্ডার, হস্তী গ্রন্ভৃতি 
ভূুপভোজী জন্ত বাস করে। 

ম্বত্তিক।-_-অন্থান্থ ক্রাস্তীয় অঞ্চলের স্তায় মৌন্বমী অঞ্চলের মৃত্তিকীও নান। 
প্রকারের হইয়া থাকে । তবে রক্ত, পীত ও কফ্ণবর্ণেব মৃত্তিকার প্রাধান্থাই 
এতদ্ঞ্চলে অধিক । 

বৈষয়িক অবশ্থা_কৃষিকার্য মৌন্রমী অঞ্চলেব অধিবাসীদের প্রধান 
উপজীবিক1। কষিকাষের সুবিধা এবং জীবনধাবণের উপযোগী সবগ্রকার 
খাস্ভের প্রাচুধ থাকায় মৌন্মী অঞ্চলে লোকবসতি অতান্ত ঘন। কুষিশিল্লে 
এবং জনসংখ্য।-বপ্টনে দক্ষিণ-পুব এাঁশয়া পাথিবাতে শীমশ্তান আ'্ধকার কবে। 
অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে ব্নজ শিল্পের প্রসাব দুষ্ট হয়| ব্রন্ম ও শ্ামদেশের সেগুন 
কাষ্ঠ এবং ভারতের চন্দন কাষ্ঠট ও লাঙ্ষ/ বিশেষ উল্লেখষোগ্য । ঘন লোক- 
বসতি এবং বিল্থৃত তণ'ভূমির অভাব এই অঞ্চলেব পশুচারণ শিলেব প্রসাঁণকে 

ব্যাহত করে। ব্রহ্মদেশ। ভারত এবং টনদেশে খনিজ শিল্পা ক্রমণঃ 
প্রমার লাশ করিতেছে । মৌন্ুমী অঞ্চলে যন্ত্রশিল্প তা প্রসার ল।ভ কৰে 
নাই । খাছ্যদ্রব্য এবং কাচামাল উৎপন্ন কবিছা শিল্প প্রধান পশ্চিম ইউবেোপের 
দেশসমূহে বধ্যানী কথা এবং আঞ্চলক তোগেব জন্য পশ্চিম ইউরোপ হইতে 
শিল্পঙ্জাত দ্রব্য আমদানী কবা মৌন্ুমী অঞ্চলসমূের প্রধান কাধ । ভবে 

বর্তমানে এই অঞ্চলের আঅধবাসীঙের শিল্প-চেতন1 কুমশই বৃদ্ধি পাইন্ছেভে | 

মৌন্ুমী জলবায়ু অঞ্চণকে বৃদ্ধির অঞ্চল ( 7২261০05 0 [17015090600 ) বল। 

হয়, কারণ অতি সামান্থা পথিশমেই মানষ প্ররুত্তি ভইতে প্রচুর ফল লাভ 
করিন্। থাকে৷ 

ক €৪) ইকুয়েডর দেশীয় জজব্বাসু-অধ্যুষিত উপমগুল 

দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর ও কলাম্বর এই অঞ্চলের অস্তগত। 
নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও পার্বতা অবষ্থান হেতু এই অঞ্চলের উত্তাপ 
নিম্মভূমি অঞ্চল অপেক্ষ। কম। উত্তাপ সারাবতসর ধাঁরয়াই প্রায় সমান থাকে । 
বৃষ্টিপাত সামান্য । তবে বুষ্টিপাতের খতুগ ত বৈষম্য পারলক্ষিত হয়। 

শীল | লী পা ০০ 
রর 

ইফুয়েডর দেশীয় উপমগ্ডল--মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত | 

স্থানঃ কুইটো (অঃ **১৪ দ২), ইকুয়েডর, উচ্চতা) ৯৩৫৯ 

আস জা ফে মা এ মেজ জু আ সে অজ ন ডি প্রনরবার্িক 
উত্তাপ (ফা) ৫০ ৫৫ ৫৫ ৫ ৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৪ ৫£ *-৭ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) ৩১২ ৩৯ 8৮ ২০ ৪৬ ১% ১১ ২২ ২৬ ৩৯ ৪৯ ৬৬ ৪২৩ 
পেশ শপ শি আপ আসব সপ আত ১০০৯ পা | পপ 

পর্বতগ্াত্রের যে সমত্ত স্থানে আরামপ্রদ চিন্নব্স্ বিরাজমান, সাধারণতঃ সেই 
সকল স্থানেই অধিবাসীরা বসতি স্থাপ্তন করিয়াছে । এই অঞ্চলের প্রান্কাতিষ্ 



৬২ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

উদ্ভিদূ অতি সামান্য । কৃষিজ উদ্ভিদের মধ্যে গম, ষব এবং ভূষ্টাই প্রধান । 
পাহাডের গায়ে বিস্তীর্ণ চাবণক্ষেত্রে গবাদি পশ্ত ও মেষ প্রতিপালিত হয়। 

ক (৫) উঞ্চমক্রদেশীয় জলবাসু-অধ্যুষিত পরিমগ্ুল 

অবম্থান_-২০" হইতে ৩০০ উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষবেধার মধ্যে কর্কটক্রাস্তির 
নিকটে অবস্থিত আফ্রিকীর সাহাব। মরুভূমি, এশিয়া আববেব মরুভূমি ও 
ভাবতবধেব থব মরুভূমি, উত্তব আমেবিক্কাব কলোরাডে। ও মেক্সিকোব মরুভূমি 
এবং মকরক্রান্থিব নিকটে অবস্থিত পশ্চিম অস্ট্োলয়াৰ মক্ডৃমি, আফ্রিকার 
কালাহাবাী মঞ্ভাম ও দক্ষিণ আমেবিকাব আটাকামা মক্ভূমি এই অঞ্চলের 
অস্থর্পটত। অ্কা"শ উঞ্ণ মকভমি মহ।দেশেব পশ্চিমাণশে অবস্থিত । 

উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্পেব এহ অঞ্চলসমূহ যথাক্রমে দঃ পু: ও দঃ পুঃ আয়ন 
বাষুব দ্বাবা প্রভাবিত । এই বাধ ভমিভাগের ভপব দিয়া গ্রবাভিত হয় এবং 
পশ্চিম প্রান্তে পৌছিব্র বু পুবেই জলক্ণাহীন হইয়া পঙডে। সেই হেতু 
আয়ন বাধু বলরের পাশ্চমাংশে উষ্ণ মর, অঞ্চলের স্থটি হইয়াছে । এই 
কাবণে এহ উষ্ণ মভাদেশীয় পরিমগ্ডলকে আয়ন বাধু বলয়েব অন্তর্গত মরুভূমিও 
(7596 ৮1100 0652165 ) বল হয়। 

জলবাধু_চরমভাবাপন্ন জণবাঘু উষ্ণ মক অঞ্চলেন প্রধান বৈশিষ্য। এই 
অঞ্চলে (১) গ্রীক্ষ ও শীতকালীন গড-উন্তাপ যখাজমে প্রায় ₹*** ফাঃ এবং 
৬০ ফাঃ। আকাশ মেঘশীন থাকায় এ অঞ্চলে দ্িবাভাগ অত্যন্ত গরম এবং 
বাত্রিকাল শীতল । টৈনিক সবোচ্চ এবং সর্বনিয় উন্ভতীপের তারতম্য ৬০ ফাঃ 
বা তদৃরধ্ব। সমুদ্রসম্নিহিত অঞ্চল সমূহের এবং দক্ষিণ গোলার্ধের উষ্ণমরু 
অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত মৃদ্ব। বাধিক গছ বৃষ্টিপাত ২০"র কম--অনেক 
স্থান বৃষ্টিহীন। কোন কোন স্থানে পাচ ছয় বৎসরে ৫'-১০" বৃষ্টিপাত হয়। 
মরু অঞ্চলের উত্তর প্রান্তে শীতকালে এবং দক্ষিণ প্রান্তে এ্রীন্ঘকালে সামান্ত 
বুষ্টিপাত ভহয়া থাকে । 

উষ্ণ মকদেশীয় পরিমগ্ডল-_মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
স্থানঃ জাকোবাবাদ (অঃ ২৮* ১৭ উঃ), পঃ পাকিস্তান , উচ্চতা £ ১৮৬ 

আন জা ফে মা এ মেনু জু আসে অন ডি প্রসর বার্ষিক 
উত্তাপ (প্ফা) ৫৭ ৬২ ৭৫ ৮৬ ৯২ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৮৯ ৭৯ ৬৮ ৫৯ ৪১ 

বৃষ্টিপাত (ইফি) *৩ *৩*৩*২১১০২১* ১৩ ৯2১৯১ ৪.৮ 

ও জীবজন্ক--উফ মরুভূমিতে শু তৃণ ও ছোট কাটা ঝোপ 
জন্মিয়া থাকে | উষ্ণ মরু অঞ্চলের উত্ভিদ্সমূহ দীর্ঘমূল ও তৈলাক্ত পত্রবিশিট 

হইয়া থাকে । মরগ্যান অঞ্চলে থেছ্কুর, কার্পাস, ধান, ইন্ছু, বাজরা, জোয়ার, 



জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল ৬৩ 

গটোমাটো, তামাক এবং তরমুজ প্রভৃতি নানাবিধ ফল জন্মে । উষ্ণ মরুভূমির 
প্রধান জন্তু উট । ছাগল ও অশ্বতর এই অঞ্চলে দুষ্ট হয়। 

স্বত্তিকা_উষ্ণ যরু অঞ্চলে প্রধানতঃ ক্ষারধর্মী পেভোক্যাল শ্রেণীর অস্তর্গত 
পিঙ্গল বর্ণের ম্বত্তিকাই পরিলক্ষিত হয়। ইভ লঘু ও মিতি এবং প্রায় দৈবাংশ 

বঞ্জিত। তবে মরু অঞ্চলের প্রত্যন্ত ভাগে ঈষৎ বাদামী আভাযুক্ত পিঙ্গল 
বর্ণের মৃত্তিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও জৈবাংশের ভাগ অতি 

সামান্ত । স্বপরিকল্লিত সেচ ব্যবস্যার প্রবর্তন এবং নাইট্রোজেন ঘটিত 
সারের বাবশ্াঁর-ছ্বার। এই অঞ্চলের মুত্তিকায় কৃষিকাষ সম্ভব । 

বৈষয়িক অবস্থা_মরুভমি অঞ্চলে লোকবসতি ত্যন্ত বিরল। জীবিক। 
অর্জনের পদ্ধন্তির ত্বাবতমা অনসারে মরু অঞ্চলের অধিবাসীদের গ্রধানতঃ 
যাযাবর, মবগ্ানের স্থায়ী অধিবাসী এবং খনির শ্রমিক এই ভিন শ্রেণীতে 
বিভক্র কর।যায়। মবছ্য।নেব স্কামী অধিাসাব! কুষিকাধ ও পশুপণলনের 
সাহায্যে জীবিক। নিবাহ করিয়া থাকে । এই অঞ্চলসমূত অত্যন্ত অন্ন্নত। 

দক্ষিণ গোলা!রধর কোন কোন উঞ্ মরু অঞ্চলে প্রচর খনিজ পদার্থ পাওয়া ষায়। 
পশ্চিম অস্টেলিজার স্বর্ণ সীলক ও চন্তা, দক্ষিণ আমেরিকায় চিলির 
নাইট্রেট এ ত্বাম্র;ঃ পেক্ব খনিক্ত তৈল এবং আফ্রিক'র কি্বা'লখর তামর ও 
হীরক খনি বিশ্যে উল্লেখযোগা । উত্তব গোলার্পেব সাশারা মরু অঞ্চলে 
লবণ, কলোরাচুড। অঞ্চলে স্বর্ণ এবং ইরাকে খনিজ তৈল পানয়া যায়| উষ্ 

মরু অঞ্চলকে স্থায়ী কষ্টের ভুঞ্চল ( 1২281015 01 125011)5 [01080010165 ) 

বল হয়। 

খ (১ চৈনিক জল্লবাসু-অধ্যুষিত পরিমগ্জ 

অবন্থান--মহাদেশের পুর্বপ্রাস্তে মে1টামুটিভাবে ৩০* হইতে 9৫* উঃ ও 
দঃ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পুর্বাংশ ; দক্ষিণ আমেরিকার 
দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাতিল ও উরুগুয়ে; আফ্রিকার নাটাল; অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব 
উপকূলাঞ্চল এবং উত্তর ও মধ্য চীন এই অঞ্চলের অস্তগত। 

জঙ্বানু-_-এই অঞ্চলে বৈসাদৃশ্থপুর্ণ জলবাযু বর্তমান । তবে মোটা মুটি- 
ভাবে বল। যাইতে পারে যে এই অঞ্চলে-_-(১) বাধিক তাপপ্রসর ক্রাস্তীয় 
মৌস্থমী অঞ্চল অপেক্ষা অধিক । (২) সারাঁবৎসর ধরিয়াই বৃষ্টিপাত হয়, তবে 
গ্রী্মকালে আয়ন বাধুগ্রবাঞ্থীর ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমীণ অধিক এবং 
শীতকালে প্রত্যায়ন বামুগ্রধাহের ফলে অতি অল্প পরিমাণ সূ ছ্ 
খাকে। (৩) এই অঞ্চলে প্রারশঃই ক্ষতিকারক প্রবল বাত্যা 
চীন, জাপান ও যুক্তবাষ্ট্রের উপকূল ফুলে টাইফুন? ; দক্ষিণ যুক্করাষ্ট্রে নর 



৬৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

আর্জেটিনার পুর্বপ্রাস্তে 'পাম্পেরো” ও “জোশ, । অস্ট্রেলিয়ার 'সাদালিবাস্টণর*” 
ভিক্টোরিয়ার “ব্রিক ফিল্ডাস” প্রভৃতি ঘৃণিবৃষ্টি উল্লেখযোগা । 

যুক্তরাষ্ট্রের দঞ্চিণপুর্বাংশে সারাবৎসরই বৃষ্টিপাত হয়, তবে শ্রীশ্ষককালে উঃ 
আমেরিকার মধ্যভাগে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে জলকণাসম্পূক্ত উপসাগরীয় 
বাছুপ্রবানের ফলে বৃষ্টিপাতের আধিক্য ঘটিয়া থাকে । বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ ৪০-৬০* পযস্ত। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড-উত্ভাপ যথাক্রমে ৮** 
ও ৪৭* ফাঃ। এই অঞ্চলের জলবায়ুকে “উপসাগরীয় জলবাঘু”ও বল] হয় । 

উপসাগরীয জলবাবু-_মাসিব গড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 

স্থানঃ চালসটন ( অঃ ৩২* ৪৮/ উঃ), দক্ষিণ ক্যারোলিনা, যুক্তরাষ্ট্র 
মাস জাফে মাএ মে ছু জু আ লে অন ডি প্রসর বাধিক 

উত্তাপ (*ফাঃ) €* €২ ৫৮ ৬€ ৭৩ এন ৮২ ৮১ প৭ ৬৮ ৫৮ ৫১ ৩১৪ 

1ত( ইঞ্চি) ৩৮ ৩১ ৩৩ ২৪ ৩৬৫১ ৬২ ৬৫ ৫১ ৩৭ ২৫ ৩২ দগ-৩ 

উত্তর ও মধ্য চীনে গ্রীষ্মকালে মহাসাগরীয় আদ্র মৌল্ুমী বায়ুপ্রবাহ এশিয়ার 
অভ্যন্তরস্থ নিয়চাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হইবার কালে সামান্ত বৃষ্টিপাত 

ঘটায়। বাধিক বৃষ্টিপাতের গড ২৫-৪৫" পযন্থ । এদিকে শীতের প্রাধান্ত 
ভারত অপেক্ষা অশ্রিক। গ্রীন্ম ও শীতকা1পান গড উত্তাপ যথাক্রমে ৮** ও 
১৫, ফাঃ। এই অঞ্চলের জলবাধুকে “চৈনিক জলবাধু' বলে । অস্ট্োলয়ার 

সপ শা শপ স্পা সপ পাপী 

চৈনিক জলবাবু--বাধিক গড উত্তাপ্৮ও ঝুট্টিপাঁত 

স্থানঃ সাংহাই (অঃ ৩১" ১৫ উঃ), চীন 

মাস জ। ফে মা এ মে জু জু আ সে অ ন ডি প্রলর বাধিক 

উত্তাপ ( ণ্ফাঃ ) ৬৮ ৩৯ ৬ ৫৬ ৬৬ ৭৩ ৮৭ ৮৯ এত ৬৩ ৭ 6২ 8২৮ 

বৃষ্টিপাত (ইফি) ২৮ ২'* ৩৯ ৪৪ ৩৩ ৬৬ ৭*৪ ৪৭ ৩৯ ৩৭ ১৭ ১৯ ৪৫-৮ 
শা শ্প্পী পপি শি সি ০ শী শে মে পপ সপ ++ শিপ আন এ পা 

বা পাস জে সপ আস শপ 

দঃ পুঃ উপকূলভাগের এইরূপ জলবায়ুকে “উস্ট্েলীয় জলবাঘু” বলা হয়। এই 
পরিমণ্ডলের অন্তর্গত দঃ গোলার্ধের দেশসমূহে স্থলভাগের সংকীর্ধত। হেতু 

বাষিক তাপগ্রসর সামান্য । 

ইস্ট্রেলীয় জলবাবু_মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
স্থান ১ (সী (অঃ ৩৩* ৫৪%ঃ), আন্ট্রেলিয়া 

রি জাফে মা এ মেনু জু আসে অ ন ডি প্রসর বাধিক 
উত্তাপ € "ফাঃ) ৭৭ ১ ৬ম ৬৫ ৫8 &৪ ৫২ ৫৫ ৫৯ ৬২ &৭ গণ ২০ 

বৃষ্টিপাত ( ইফি ) ৩৬ ৪ ৪'উ ৪'৯ ৫8 ৫১ ৪৮ ৫০ ৩০২৯ ২৯ ২৮ ২৮ ঠা 

৮০৮ জা ২১ হি ০০৬ 

এই জলবায়ু বহুলাংশে ক্রাস্তীয় মৌস্থমী জলবাঘুর ন্যায় বলিয়া ইহাকে 
উপক্রান্তীক় মৌন্ছুমী বামন্দোক পুর্ব উপকূলীয় ( ৮ 20) 05001267856 

188 ০০৪5৮ ) জলবাস্ংবলা হয়। 



জলবায়ু ও প্রান্তিক পরিমগ্ডল ৬৫ 

উদ্তিদ-_-এই অঞ্চলের সমতৃমি অংশে পর্নযোটী বৃক্ষ ও পার্বত্য অংশে 

সরলবর্গীয় বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয । ওফ, মেপ ল, আকরোট, হিকোনী 

প্রভৃতি বহু মূল্যবান কাষ্ঠ এবং ফার্ন, কর্পুর, বাশ প্রভৃতি সম্পদ এই অঞ্চলের 

অরণ্যে পাওয়া যায়। কৃষিজ দ্রব্যেব মধ্যে উষ্ণ ও আর স্থানে ধাল্স, কার্পাস, 

ইক্ষু, চা এবং শীতল ও অপেক্ষাকৃত অঙ্পবৃষ্িযুক্ষ স্থানে গম, তৃষ্টা গ্রভৃতি প্রধান । 

স্বত্তিক1_-এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অন্র্বর রক্ত ও পীতবর্ণেক 

*“পেডালফার' বঙ্গীয় ৷ মৃত্তিকায় কৃত্রিম লারের ব্যব্গার ব্যতীত বাণিজ্যিক 

কৃষিকার্ধ সম্ভব নহে । তবে বছীপ ও প্লাবনভূন্ম অঞ্চলের মৃত্তিকা পলিসমৃদ্ধ 

বলিয়া বিশেষ উর্ণর । 

বৈষয়িক অবস্থ1__-বসতিস্থাপন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে এই 

অঞ্চলের প্রচুর সম্ভাবনা বভিয়াছে । উত্তর ও মধ্য চীনে প্রচুর ধান, কার্পাসং 
চা এবং বেশম উত্পন্ন হয় এব* উহা পুথিবীব অন্যতম বসতিপুর্ণ অঞ্চল । 

যুক্তবা্ট্রেব উপলাগবীয় অঞ্চলে পৃা্ঘবীব অর্ধিকাংশ কাপাস এবং ভুষ্রা উৎপক্। 

হয়। নাটাপে ইক্ষু, চা, থান, আনারস প্রভৃতি উত্পর হম্। দক্ষিণ 
আমেরিকার এই অঞ্চলেব অধিবাশীবা অধিকাংশই পশুপালক, যদিও লাখান্য 
পরিমাণে ভ্রাক্ষা, ক্ষ, ভূট্ট। প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । একসঙ্গে পশ্খপালন, 

কমি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যেব উৎপান্দন নিউ সাথ ওয়েল্সের অধিবালীদেব প্রধান 
উপজীবিকা। দক্ষিণ জাপান শক্ত এই অঞ্চলের অন্থর্গত অন্ত কোন দেশে 

যন্্শিল্প তেমন প্রসাব পাত করে না । ধান, গম, ইক্ষু, কাপীাস, তামাক, চা, 
এবং রেশম এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক দ্রব্য । 

রর) ভুমধ্যসাগরীয় জলবাসু-অধ্যুষিত পত্রিমগজ 

অবস্থান -_মহাদেশসমূহেব পশ্চিন প্রান্তে মোটামুটি ৩৯০ হইতে 3৫০ 
উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষবেখার মধ্যে অবস্থিত ইউবোপ, আফ্িকা ও এশিয়ার 

ভূমধ্যসাগরের তীবব্া দেশসমূহ ( স্পেন, পতু গাল, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালী, 
যুগোঙ্গাভিয়া, বদকান উপদ্বীপ, সিপরিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা), উত্তর 
আমেরিকার ক্যালিফোনিয়া; দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য-চিলি, আফ্রিকার 

দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং নিউ- 
জীল্যাণ্ডেগ উত্তর দ্বীপ এই অঞ্চলের অন্তর্গত 

জলবাথু--(১) ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পাঙ্বস্থ দেশসমূহ গ্রীত্মকালে শুক 
আয়ন বায়ু এবং শীতকান্টেে আর্ড প্রত্যায়ন বাযুবলঘ্ের অন্ধর্গত হওয়ায় এ 
'অঞ্চলে গ্রীক্মকাঁল শুক এবং শীতকাল আর্জ। বাধিক গড়'বৃষ্টিপাত স্থানভেদে 
১০? হইতে ৪০" পর্ধস্ত হইয়া থাকে । মকতৃমি-লন্িহিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
সাধারণতঃ ১০? না ভংস্থানীয়। (২) ভূম্ধ্যলাগরীয় অঞল শ্রীঘরে গর, 



৬৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

(গড়-উত্তাপ প্রায় ৯** ফাঃ), কিন্ত শীতকালে মৃছু শীতল গেড়-উত্তাপ প্রায় ৫** 
ফাঃ)। (৩) সারা বৎসর ধরিয়া, বিশেষতঃ গ্রীন্মকালে, আকাশ মেঘমুক্ত 
থাকে এবং দিনগুলি সুখকিরণোজ্ছল। (8) এই অঞ্চলে বসস্তকালে এবং 
গ্রীষ্মকালের প্রারভে প্রবল বাত্যা অস্ভূত হয়। সিসিলি ও ইতালীর 
সিরোক্কো” ক্যালিফোনিয়ার “ওয়া প্রভৃতি বাত্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ইউরোপের ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলে এই সময়ে উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত শুষ্ক 
শীতল বাযুর প্রকোপ দেখা যায়। ফ্রান্সে ইহাকে 'মিষ্টাল” এবং ডালমালিয়! 

'অঞ্চলে-ইহাকে 'বোরা” বলা হয়। 

তূমধ্যসাগরীয় পরিমগুল-_মাসিক গড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
শ্বানঃ আলঙ্ঞিয়াস (অঃ ৩৬*৪+ উঃ), উ$ আক্রিকা , উচ্চতা £ ৭৯ 

মাস জী ফে মা এ মে জু জু আনে অ ন ডি প্রসর বাধিক 
উদ্ধাপ (*কাঃ) ৫৩ ৫৫ ৫৪ ৬১ ৬৬ ৭১ পণ ৭৮ ৭৫ ৬৮ ৬২ ৫৬ ২৪১ 

বুষঙ্িপাত (ইঞি) ৪২ ৩৫ ৩৫২৩ ১৩১৬ ০১ *৩ ১১ ৩০৪৬ ৫৪ 25 
৯৪০৯ ক 

উদ্ভিদূ-_শীতকাপেই এখাপকার বুক্ষলতাঁদি জন্মে । ছোট ছোট বৃক্ষ এবং 
ঝোপঝাডই এতদঞ্চলে অধিক । যে সম্ত্ত অঞ্চলে অধিক জল পখওয়া যায় 
সেখানে ওক এবং চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মে। বাযুমগ্ডলেব শুষ্কতা হেতু ভীস্তদ্- 
দেহে নিয়ত প্রন্বেদন চলে বলিয়া এতদঞ্চপের উত্ভিদ্সমূহ প্রস্থেদন রোধ কপি- 
বার জন্য দীঘমূল ও তৈলাক্ত পত্রবিশিষ্ট হইয়। থাকে । কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে গম, 
যব, তত, ভুট্ট। এবং আঙ্গুব, আপেল, কমলালে পু জলপাই” হ্যাসপাতি, লেবু, 
পীচ প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও বনুপ্রকারের ফুল এই অঞ্চলে প্রচুর জন্মে । তৃম্ধ/- 
সাগরায় অঞ্চলসমূহ ফলের জন্য প্রসিদ্ধ । 

শত্তিকা_এতদঞ্চলের মৃতিকা প্রধানতঃ ক্ষারধমী পেভোক্যাল বর্গান্। 
স্ৃত্তিকাঁয় উদ্ভিদ্খাদ্ঘ খনিজ দ্রব্যের প্রাচুষ থাকিলেও জৈবাংশের পরিমাণ অতি 
সামান্ত । তবে ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রয়োগ করিয়া বাণিজ্যিক 
কৃষিকাধ সম্ভব । ভূমিক্ষয় অধিক হাওয়ায় পৰতগাজ্ের মৃত্তিকা সাধান্পপতঃ 
অনুর্বর তবে নিম্নভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা পবতগাজ্র-বাহিত পলির দ্বারা সমৃদ্ধ 
হওয়ায় বিশেষ উর্ধর | 

বৈষয্মিক জবস্থাঁ_এই অঞ্চলের অরণ্যসমূহ বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। 
ফক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য হইতে “জারা” কাষ্ঠ, পতু'গালের 
অরণ্য হইতে “কর্কণ এবং অন্যান্ত অরণ্যাঞ্চল হইতে নান শ্রেশীর বাদাম ও 

নুপারি জাতীয় ফল আহরণ উল্লেখযোগ্য | শ্রীম্মকালীন শুক জলবাু্ী ভাবে 
এতদঞ্চলে ফলস আহরণ ও শুষীকরণ এবং তারংক্রাস্ত নানাবিধ শি গড়িয়। 
উঠিয়াছে। ক্কৃষিই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক]। 
এই অঞ্চলে তৃণ ভাল জন্মে না বলিয়া পরুচারণ লাভজনক নছে। অনুকূল 
সবাহূযুক্ত অঞ্চলে ক্দতি সামান্থ পরিমাণে গবাদি পল, মেধ, অশ্ব, শূকর 



জলবামু ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল ৬৭ 

প্রভৃতি পালিত হয়। ভূমধ্াপাগরীয় অঞ্চলে কমলা একরপ ছুপ্রাপ্য বলিয়া 
বৃহধাকারের বঙ্তরশিক্প এই অঞ্চলে গড়িয়া! উঠে নাই । ম্দ্য তৈয়ারী, সাবান, 
দন্তান। ও রেশম শিল্পের প্রসার এই অঞ্চলে ব্যাপক । খনিজ সম্পদে সমুদ্ধ 
অঞ্চলে (যেমন ক্যালিফোনিয়াতে ্বর্ণ ও খনিজ তৈল, ইটালীতে অর্ধর, গম্ধক 
প্রভৃতি) খনিজ শিল্প সজ্ঘ বদ্ধভাবে গডিয়। উঠিম়্াছে। জলবামু অন্কুল বলিয়! 
চলচ্চিত্র শিল্প এখানে ব্যাপকভাবে গভিয়া উঠিয়াছে। ক্যালিফোনিয়ার 

লস্ এঞ্জেল্সএ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-ক্েন্্র হলিউড অবস্থিত। মৌন্বমী 
অঞ্চলের ন্তায় এই' অঞ্চলকেও ব্া্ধীর অঞ্চল বলা হয়। কাঠ, কর্ক, রেশম, 
অগ্, ফল ও ফুল এহ অঞ্চলেব প্রধান বাণিজ্যিক উপকরণ । 

খ (৩-৫) মধ্য-অক্ষাংশের মক্ুসগুলা 

॥ এই পবিমগ্ডলটির অবস্থান সম্পর্কে দুইটি বোঁশঙ্ট/ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
প্রথমতঃ হত] মভাদেশীষ ভমিভাগের অভান্তরেহ সীমাবদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ 
অধিকাংশ ন্েত্রেগ ভহী মালভূমি আধকার করিয়া বিদ্যমান । চারিদিকে 
বিভিন্ন প্রাকাতিক পবিমস্থলেব ছ্বাবা পরিবেষিত হইয়া ইহা যেন জঙ্গবাযুর 
একটি বিরাট সন্ধিক্ষেত্র হুষটি ক'ণয়াছে । এই পবিমগ্ডলেব অস্ঞগত বিভিগ্ন 
ক্ষেত্রে বাধিক বুষ্টিপানের পরিমাণ ১৫"ৰ অনাপক এবং বৃষ্টিপাত প্রধানতঃ 

গ্রীষ্মকালেই ভহয়! থাকে । উচ্চতব ভূখণ্ডে বৃষ্টিপাতের পরিবতে তুষারপাত 
পবিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ গ্রীক্ম ও শীতকালীন গড উত্তাপ যথাক্রমে ৭০০ ও 
২৫" ফাঃ, তবে স্থানডেদে ইহাব ব/তিত্রমঞ্ দেখা যায়। দৈনিক ও বাধিক 
তাপপ্রসপ অত্যন্ত অধিক । এই অঞ্চলের মৃত্তিকা পিঙ্গলবর্ণেব পেভোক্যাল 
ব্গীয়। এহ মৃত্তিক। উদ্ধিদ্খাগ্য খাঁনজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ হইলেও কৃষিজাত ভ্বা উৎ- 
পাদনের জগ্য ক্ষেত্রে জৈধাংশ-প্রধান সারেব ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় | 

এই পরিমগুপাটির অন্তর্গত বিভিন্ন শ্ত্রের উচ্চাবচতা ও দেশাস্তবের 
পার্থক্য অনুযায়ী জলবাযুরও নাঁনারূপ পাথক] ঘটিয়া থাকে বলিয়। এই পরি- 
মগুলটিকে তুর।নী, ইরানী ও তিব্বতী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। 

খ (৩) তুবানী জলতব্বাসতু-অধ্যুষিত পরিমগল 

ইউরেশিয়ার অন্তর্গত কাম্পিয়ান ও আবল সাগর হইতে মধ্য-এশিয়ার 
পপর্বতাঞ্চল পর্যস্ত বিদ্ভৃত নিমভূষ্টি ( তৃকীঘ্তান ব1 তুরান ), দক্ষিণ আমেরিকার 
পারান। নর্দীর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত নিয়ভমি, অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডালিং নদীর অহ- 
বাহিকার অন্ধশর্ত নিপনভূগির কিয়দংশ এবং যুক্তত্াষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের কতক 
স্থান এই অঞ্চলের দন্বগতি। দ্ববস্থান ও ছু-গ্রক্কতি অহমারে এই অঞ্চলের 



৬৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক দ্ভৃগোল 

জঙ্গবাযুর বিশেষ তারতম্য অনুভূত হয়, ভবে এই অঞ্চলে (১) গ্রীক্ষকণলীন 
উত্তাপ অত্যান্ত গ্রথর এবং শীতকালীন উত্তাপ হিমাঙ্ক পর্ঘস্ত নামিয্া আসে । 
(২) এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অতি সামান্য এবং তাহা! গ্রীক্মকলেই সীমাবদ্ধ। 

তুরানী পরিমগ্ডল-_মাঁসক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
স্থানঃ লুকচুন (তারিম অববাহিক1 ), তুকাঁন্ভান, চীন ; উচ্চতা £ ৫০” 

মাস জা ফে মা এ মে কু ভু আসে অ ন ডি প্রসর বাধ্ধিক 
উত্তাপ ('ফাঃ) ১৩ ২৭ ৪৬ ৬৬ ৭৫ ৮৫ ৯* ৮৫ ৭৪ ৫৬ ৩৩ ১৮ ৭শ 

বৃষ্টিপাত" ইঞ্চি ) পরিমাণ অজ্ঞাত 

বৃষ্টিবূল অঞ্চলে তৃণ এবং বুষ্টিবিরল অঞ্চলে গুল্সা জন্মিয়। থাকে । এই 
অঞ্চলের অস্তর্গত দেশসমৃহ অতাগ্ড অন্ুুষ্পত। পশুচারণই অধিবাসীদের 
প্রধান উপজীবিক1। অপেক্ষাকৃত আর অঞ্চলে সেচব্যবস্থার সাহাযে; সামান্ত 
পরিমাণৈ ভুট্টা, গম, ষব, কার্পাস, ফল প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন কর। হয়। 

খা €৪) ইন্রানী জলবাস্তর-অপঞ্যাষিত পরিমণ্ডজ 
মধ্য-মেক্সিকে?, দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, আজেটিনার পশ্চিমাংশ এবং এশিয়া 

মাইনর, আর্মেনিয়া, কুদ্দিস্তান, পারস্ট, গোবি মরুভূমি, আফগানিস্তান এবং 
বেলুচিস্তানের মধ্যভাগের উচ্চ মালভূমি (ইরান ) অঞ্চলসমূহ ইহার অন্তর্গত । 
জলবায়ু হিসাবে প্যাটাগোনিয়াকে ও ইহার অন্তভুক্ত করা যায়। এই অঞ্চলের 

ইরানী পরিমণ্ডল--মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত ূ 

স্বান : তেহরান (অঃ ৩৫৪১ উ$), পারস্য ; উচ্চতা £ ৪**২? 

মাস জাফে মাএ মে জু জুআ সে অ ন ডি প্রসর বার্দিক 
উত্তাপ (“ফাঃ) ৩৪ 6 ৪৮ ৬১ ১ ৮৯০ ৮৫ ৮৩ পপ ৬৬ ৫১ ৪২ ৪১৩ 

বৃষ্টিপাত (ইঙ্ি) ১২ *'৯ ২৪ **৯ *৪ ৯৯ ০৪ ৪৯ ৭১ ০১ ১২ ১৩ ৮৯ 

জলবায়ু চরমভাবাপনন। অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবুল স্থানে ভূণ এবং অল্পবষ্িযুক্ত 
অঞ্চলে গুল্ম ও ঝোপঝাড় দৃষ্ট হয়। কৃষিজ ভ্রব্যের মধো খাগ্যশস্ত, ফল, কাপ্পাস, 
তামাক, ইক্ষু, বীট ও গোলাপ ফুলই প্রধান। এই অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূহ 
অত্যন্ত অন্ুক্পত । দক্ষিণ-আফ্রিকার কিয়দংশে কৃষিকাধ চলে, কিন্তু অন্যান্য 

ংশে পঙুচারণই অধিবাপীদের প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলে পথাপ্ত 
খনিজ সম্পদ থাকা সত্বেও শ্রমিক ও মূলধনের অভাবহেতু খনিজ শিল্প তাতুশ 
প্রসার লাভ করে নাই । 

গত. 

খ ৫) তিঝ্বতী জলবামু-অধ্যুষিত পরিমগ্জ 
এশিয়ার তিব্বত ও দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়ার মালভূমি এই অঞ্চলের 

ব্ন্তগ্তি। তিব্বতের জঙবাম্থু চরমভাবাপ্ন। শীতকাল দীর্ঘ ও তীব্র, 

৮৮০ এর রস পা. জ+ আস 



জলবাম্ধু ও প্রাকৃতিক পরিমগ্ডন ৬৯ 

গ্রীশ্মকাল হ্বশ্নস্থায়ী ও উ্ণ। বলিভিয়ার মালভূমি অঞ্চলে শীতগ্রধান নাতি- 

তিব্বতী পরিমগ্ডল- মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
স্বানঃ লা পাজ ( ১৬৩১দঃ ) বলিভিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা , উচ্চতা £ ১২১০৯ 

সাস জা ফে মাএ মে জু জু আসে তজঅ ন ডি প্রসর বাধিক 
উত্তাপ (*ফাঃ) ৫২ ৫১ ৫১ ৪৯ ৪৭ 8৪ ৪৪৫ ৪৬ ৪৮ ৫০ ৫৩ ৫২ ৮৬ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্ি) ৩৯ ৪৫ ২৬১৫ ০৫ ০- *২ ১১০৮১৩১৪৫৪৩ ২১২ 

শীতোধ্ জলবামু বতমান। মালভমিব উচ্চাংশে ও ঢালে পঙুচারণ এবং 

উপত্যকাতে সামান্য পারমণণ কৃষিকার্ষই অপিবাসীদের প্রধান উপজীবিক1। 
এই অঞ্চলে প্রচুব খনিজ পদাথ বিদ্যমান বঠিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত যানবাহন 
ব্যবস্থার অভাবে খর্জ শ্ল্ি বিশ্ষে প্রপাব লাত করে নাই । 

ইবানী, তুরাণী ও নিন্বতী জলবাধু অঞ্চলকে একত্রে স্থায়ী কষ্টের 

অঞ্চল ( 7:65510105 01 1,7০0106 [01110010165 0-5 আয ছেওয়] হয় । 

গ (১) লরেল্সীয় জলবাস্ু-অপ্যুষিত পরিমগ্ডল 
অবস্থান_ পশ্চিম| বাযুবলয়ে ৪৫" হইতে ৬৬২ উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষ- 

রেখার মখো মহাদেশের পুব ভাগে অবস্থিত ক্যানাভার পুরবাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের 
উত্তর-পুবাংশ, সাহবেরিয়াব আমুব নদী অববাতিকার দক্ষিণাংশ, মাঞচুরিয়া 
এবং জাপান এই অঞ্চলের অস্থর্গত। তবে সমুদ্রবেষ্টিত তওয়ায় জাপানের 
জলবাধু অনেকটা ব্রটিশ জলবাধু'ব অন্তবূপ। দক্ষিণ আমেরিকার 
প্াটাগোনিয়। এইবপ অক্ষবেখায় অবস্থিত হইলেও ইহ সংকীর্ণ তওয়ায় এবং 

পশ্চিমে আন্দিজ পপতত্ণী অবান্থত থাকায় ইহা মরুভৃমি প্রায়! 

জলবায়ু_(১) পশ্চিমা বায়ুবলয়ে অবস্থিত হশ্যায় শীতকালে অভ্যন্তরস্থ 

শীঙলতম্ প্রদেশ হইতে শীতল বাধুপ্রবাহ এখাকুন আসে বলিয়া এই অঞ্চলে 
শীতেব আধিকা বেশী ( প্রায় ১০ ফ।* ), আবাব গ্রীষ্মকালে পুবসমুদ্র হইতে 
বাষু প্রবাহিত হওয়ায় গ্রীষ্মে তীব্রতা হ্রাস পায়-__গডে ৩৫" ফাঃ। অন্গরূপ 
অক্ষাংশের অন্তগত পাঁশম প্রান্তীয় হিমশীতোষফ সামুদ্রিক অঞ্চল (গ৪) অপেক্ষা 

লরেজ্সীয পরিমগ্ডল--মানিক গড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 
স্থান; মন্টীল (অঃ ৪৫*৩১ উঃ), কুইবেক,ক্যানাডা। 

মাস জাফে ম' এ মে জু জু আ দে অ ন ডিপ্রস বার্ষিক 
উত্তাপ (*কাঃ) ১৩ ১৫ ২৫ ৪১ ৫৫ ৬৫ ৬৯ ৬৭ ৫৬ ৪৭ ৯৩ ১৯ ৫৬ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) ৩৭ ৩২৩৭ ২৪ ৩১ ৩৫৩৮ ৩৬৪৩৫ ৩৩৩৪ ৩৭ ৪৬ এ 

দ্বান £ নবি ( অঃ ৭৫-৪৬উ$), মাঞ্চুরিয়] | 
উত্তাপ (ফাঃ) -২ ৫ ২৪ ৪২ ৫৬ ৬ ৭২ ৯৯ ৫৮ ৪০ ২১ ৩ ৭৩৮ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) * ১০২০৪ **৯ ১৭ ৩৮৭৫ ৪১ ১৮১৩ *৩ *২ ১৯ ৩ 

'এতদঞ্চলে বাধিক তাপপ্রসর অধিক । (২) বাধিক গড় বৃষ্তিপাত ২০%-৪০? 
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পর্বস্ত। প্রায় সক মাসেই সামান্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। উত্তর 
আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীর অববাহিকার জলবায়ু হইতে লরেন্সীয় জলবায়ু 
নামের উৎপত্তি হইয়াছে । তবে মাঞ্চুরিয়া ও আমুরিয়া মৌস্বমী বাষুর 
প্রভাবাধীন বলিয়া এতদঞ্চলে গ্রীষ্মে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই কারণে 
অনেকে এতদঞ্চলের জলবায়ুকে মাঞ্চুরীয় জলবাযুও বলিয়া থাকেন। 

উত্তিদ্_-এই অঞ্চলে উষ্ণতব অংশে নাতিশীভো্ পর্ণমেচী বৃক্ষের 
অরণ্য এবং শীতলতর অংশে চিরহরিৎ সরলবগীয় বুক্ষের অরণ্যই প্রধান । 

ম্বপ্তিকাঁ এই পরিমগ্ডলের মন্তর্গত বৃষ্টিবুল স্থানের মৃত্তিকা অল্পধমী 
পেডালফার শ্রেণীর অন্্তুত্ত অন্ুর্বর পোডসল্ জাতীয়। তবে বুষ্টিবিরল 
ংশে ক্ষারধমী পেডোক্যাল শ্রেণীর অন্থগত উবর রুষ্ণ ও বাদামী বর্ণের 

মুত্তিকাও পরিলক্ষিত হয়। 

বৈশ্নয়িক অবস্থা__পশুণশকাব এবং কাষ্টেব বাবসায়ই এই অঞ্চলেব 
অধিবালীদের প্রধান উপজীবিকা। তবে উত্তৰ আমেবিকার পুরাংশের বু 

অরণ্যাঞ্চল বর্তমানে কৃষি ও চারণ ক্ষেত্রে পবিণত ভইয়াছে এবং এ সমস্থ অঞ্চলে 

কৃষি, খনিজ, কাষ্ঠ ও যস্ত্রশিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে । এশিয়া 

পূর্বপ্রান্তিক দ্রেশসমূহ যানবাহনের অন্যবস্থা, খনিজ সম্পদেব অপ্রতৃলতা- 

শিল্পাঞ্চল ও বাণিজাকেন্ত্র হইতে দৃবত্ব, শাসনযন্ত্রে অব্যবস্থ, বিবল লোক্বলতি 
প্রভৃতি কারণে এখনও অন্ন্নত বহিয়।ছে। শারীবিক শরম বাতীত এত দঞ্চলের 

অধিবাশীর জীবিকা অর্জন করিতে পারে না বলিষা এই অঞ্চলকে “পরিশ্রদ্ে 
অঞ্চল” (7২6£107 0£ 1701) বলা হয়। সয়ার্বান, গম, যব, রাই ও বাষ্জঈ 

এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক উপক রণ। 
এই পরিমগুলকে অনেকে হিমশীতোঝঃ পুর্ব-উপকুলীয় (০০০ 

[60761907850 00856 বা আর্দ্র মহাদেশীয় (00914 09707 
1361091) পরিমণ্ডলও বলিয়া থাকেন । 

গ (২) সরলবগাঁয় বৃক্ষের বনভূমি বা তগা।? অঞ্চল 
অবচ্ছান--উভর গোলার্ধের শীত প্রধান নাতিশীতোষ্ মণ্ডলের উত্তরে এক্ট 

অঞ্চল অবস্থিত। ক্যানাডার পুবাংশ, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড উত্তর 

রুশিয়া এবং উত্তর সাইবেরিয়! এই অঞ্চলের অস্থগত। দক্ষিণ গোলার্ধের এই 

ংশে স্বলভগ নিতান্ত অল্ল। তবে দঃ আমেবিকার প্রান্তদেশে এবং 

নিউজীল্যাণ্ডের পার্বত্য ভূমিভাগে এই জাতীয় জলবায়ু অন্তত হয়। 
জলবায়ু--(১) বাধিক গড় উত্তাপ ৪**(ম্পঃ-এর অনধিক। শীতকাল 

অতি দীর্ঘ ও তীব্র এবং গ্রীন্মকাঁল হুষ্ধ (২1৩ মাসের অনধিক ) ও উষ্ণ। 
শীতকালে দিন হুম্ব ও রাত্রি দীর্ঘ এবং গ্রীষ্মকালে রানি হয ও দিন দীর্ঘ 
হয়। ম্হাদেশীয় ভূমিভাগের অভাস্তরে উঞ্তম ও শীতলতম মাসের উত্তাপেক্চ 
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পার্থক্য প্রায় ১০০ ফাঁঃ। ভবে সসমুদ্রপ্রান্তীয় স্থানসমূহে তাঁপগ্রসর অল্প । 
(২) বৃষ্টিপাত অতি সামান্য । উপকূলাঞ্চল ব্যতীত বাধিক গড-বুষ্টিপাত ২*”ব 

অধিক নহে । এই অঞ্চলে বৃষ্টি অপেক্ষা তৃষারপাতই অধিক । 
চি আল এ আত ৬ পপ আস পল পপ পপ শপ আস স্পা পাস 

তৈগা অঞ্চল-_-মাঁসিক গড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 

স্বান £ ভাবখয়ানক্ক (অঃ ৬৭৫০” উঠ ) রুশিয়া , উচ্চতা ১ ৩৩, 

মাস জ' কে মা এ মেজু ভু আ সেআঅ ন ডি গ্রসর বাধিক 
উত্তাপ (ফাঃ) -৫৯ -৪৭ -২৪৭ ৩৫ ৫8 ৬* ৫৭ ৩৬ € -৩৪ -৫৩ ১১৮৬ 

বৃষ্টিপাত (ই) ৬ ৬৬৪ ২ ০ 5 ১৩১৬ 4১ ছু ৯ ২ ২২ ৮৩ ৩৯ 

উদ্ভিদ ও জীব্জন্তব-_এই 'ঞ্চলে কোমল কাক্যুক্ত চিরহরিৎ সবলবগশীয্ 
(900 ৮৮০৭0 ৪৮218:৩1. ০0101057005) বুক্ষের নিবিড অবণ্য দুষ্ট হয় । 
পাইন, ফাঁব, লাচ, ম্প্রস, ডীল, হেমলক প্রভৃতি এই প্মবণ্যাঞ্চলের মূল্যবান 
কাষ্ঠ। এই সমল্ম বুক্ষেব কার্ট অন্ত কোমল তওয়ায় ইহা হইতে দিয়ধশলাই- 
এব কাঠি, বাক্স  কাশঙ্জের মণ্ড প্রভন্ন প্রস্ত তয়। স্থানে স্থানে নাতি- 

শীতোষঃ পর্মোষী পর্গেব অবণ্যও পবিলক্ষিত ভইয়া থাকে । এ অঞকলের 

উ্তব দিছে বৃক্ষসমত নমশঃ হন্ম ভইয়। গিয়াছে । সেবল্, আরমিন প্রড়তি 
লোমশ পশু এহ অঞ্চল পষ্ট হর । হউবোপ এ শামেধিকায় এই পশ্ুব লোম 
পরিচ্ছদ তৈয়াবীচ- ব্যবহৃত তয়। 

বৈষয়িক অবস্থা এই "অঞ্চলে লোৌকণসতি অতি বিবল। পশ্তপালনই 
অধিবাসাঁদেব প্রান উপজাবকণ এই অঞ্চলেব স্থাঘী অধিবাসীবা অরণ্য 
হইতে কাঙ্গ আহবণ, কাচশিল্ল এব" তাপিন, বজন গ্রন্থতি সংগ্রহ কবিয়। 

জীবক। অজন বরে। শীততির তীব্রতা হেতু কষিকাষ সম্ভব নভে । 
অতপেশ্ কত উষ্ণ স্থানে আহ সামান্ত প্বমাণে বাই, যই এবং যব উৎপন্ন হয়। 
এতদঞ্চলেগ ম্বত্তিকা অগ্বণী পেভীলফাব আ্রেণীব অন্ত অন্বব পেড্সল্ 
জাতীঘ। 

গ (৩) অহা(দশায় নিলভামি বা “ভ্েপ” অঞ্চল 

অবস্থান-_ মহাদেশসমূহে ব অন্যান্তরে মোটামুটি ভাবে ৪৫ হইতে ৬৬২ 
উত্তৰ ও দক্ষিণ সমাক্ষবেখাব মধে অধন্তিত মধ্য ক্যানাডা এবং উত্তর যুক্ত- 
রাষ্ট্রের পিম্নভূমি, মধ্য হউবোপ হইতে সাইবেবিয়ার উচ্চভূমি অঞ্চল পথস্ত 
বিস্তৃত নিম্বভান, মঙ্গোলিয়া, আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়াব মারে-ভালিং বন 
বাহিকার অংশবিশেষ ও দঃঞ্জীফ্রিকার উচ্চভূমি এই অঞ্চলের অন্থর্গত। 

জলবামু__সমূত্র হইতে দূরত্বের জন্য এই অঞ্চলের জলবাষু চরমভাবাপন্ন। 
এই অঞ্চলে (১) গ্রীম্মকাল নাতিদীর্ঘ, কিন্তু যথেষ্ট উত্তপ্ত (২০* হইতে ৮০৬ 
ফাং-এর মধ্যে) এবং শীতকাল দীর্ঘ ও অতাস্ত তীব্র ( ০ অপেক্ষা অন্ধ )। 



৭২ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোজ 

(২) বাধিক গড় বৃদ্ধিপাত ১০" হইতে ৩**র মধ্যে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ বসস্ভ- . 
কালে ও গ্রীষ্মের প্রারজেই হইয়া থাকে । 

স্তেপ অঞ্চল--মাসিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত 

স্থানঃ বানাউল (অঃ ৫৩০২৩ উঃ), রুশিয়া ; উচ্চতা £ ৪৮* 
মাঁস জা ফ্কে মা এ মে জু জু আসে তজঅ ন ডি প্রসব বার্ষিক 
উত্তাপ (০্কাঃ) -২ ১ ১৩ ৩৩ ৫১ ৬২৬৭ ৬২ ৫* ৩৫ ১৬ ৪8 ৬৯৩ 

বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) ৩৩ ০৯ ৩৯ "৩ ১৬ ১৪ ১৮১৬ ০৯ ৪৯ ৬প ০৬ ১৬০৪ 

উত্তিদ্ ও জীবজত্ত-_সাধারণতঃ বৃক্ষবর্জিত কোমল হুম্ব তৃণই এতদঞ্চলের 
স্বাভাবিক উত্তিদ। তবে শ্তাভানা অঞ্চলের ন্যায় এই অঞ্চলের তণ দীর্ঘ বা 
'নিবিড নহে । এই তৃণভূমিকে ইউরেশিয়ায় ম্তেপ”, উ₹ আমেরিকায় প্রেয়রী» 

দঃ আমেরিকায় “পম্পা” দঃ আফ্রিকায় “ভেল্ডঃ এবং অস্টেলিয়ায় ডাউন্প” 

বলে। “এই পরিমণ্ডলকে মধ্য অক্ষাংশের তৃণভূমি (11101700505 
£9951870) অঞ্চলও বলা হয়। অশ্ব, গর্দভ, মেষ প্রভৃতি তণভোজী পণ্ড 
এবং মাংসাশী হিংশ্র জন্তও এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়1 যায় । 

মৃত্তিকা _এতদঞ্চলে ক্ষারধর্মী 'পেডোক্যাল' শ্রেণীর অন্তর্গত উর্বর রুষ্ঝ- 
বর্ণের (00116070565) মুত্তিকারই প্রাধান্য দেখা যায় । ইহা জৈবাংশে 
স্থসম্বদ্ধ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মুত্তিকার মধ্যে উৎ্পাঁদিকা শক্ষির জন্য স্থবিখ্যাত। 

তবে অপেক্ষাকৃত বুষ্টিবিরল অংশেব মৃত্তিকা ঈষৎ বাদামী বর্ণেরও হইয়া থাকে, 
তবে উহারাও অতিশয় উর্বর । ূ 

বৈষয়িক অবস্থাঁ_এই অঞ্চলের অপিবাসীরা যাযাবর পশুপালক । তবে 

বর্তমানে এতদঞ্চলে বাণিজ্যিক চারণক্ষেত্রের প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং কৃষি- 
কার্ধেরও সমৃত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে । ক্যানাডার “প্রেয়রী” 
সাইবেরিয়ার 'ম্তেপ?। দক্ষিণ আমেরিকার “পম্পা+, আফ্রিকার “ভেল্ড+ এবং 

অস্ট্রেলিয়ার 'ডাউন্দ অঞ্চলে বর্তমানে প্রচুর গমের চাষ হইতেছে । এই 

তৃণভূমি অঞ্চলকে বর্তমানে পথিবীর শশ্তভাগ্ডার বল] চলে । যব, যই ও রাই 
এই অঞ্চলে জন্মে। এই অঞ্চল জনবিরল হওয়ায় উৎপন্ন দ্রবোর অধিকাংশই 
বিদেশে রপ্লানী করা হয়। মাঞ্চুরিয়ার নিয়ভূমি এই অঞ্চলের মধ্যে কৃষিশিল্লে 
'অপেক্ষাকত উন্নত। সয়াবিন এবং রেশম মাঞ্চরিয়ার প্রধান উত্পন্ন দ্রব্য । 

গোমাংস, মেষ-মাংস, পশম, গম, ষব, ভুট্রা, রাই, যই ও বীট এই অঞ্চলের 
প্রধান বাণিজা-ভব্য | 

গ (8) শীতপ্রধান নাতিশীতোষ ।লামুক্রিক জলবাহু- 
অপ্ুযুাষিত পরিমগনা 

অবস্থান-_মোটামুটিভাবে ৪৫০ উঃ হইতে ৬০* উঃ ও ৪০৭ দঃ হইতে ৫৫০ 
দঃ সমাক্ষরেখার দ্বারা আবদ্ধ নিয়ত বামুবলয়ের অন্তর্গত মহাদেশের পশ্চিমাংশে 



জলবাঘু ও প্রাৃতিক্ষ পরিমণ্ডল ৭৩ 

ক্মবসশ্থিত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিম ক্যানাভা, উত্তর-পশ্চিম যৃক্তরাষ্, 
'ক্ষিণ চিপি, টাস্মানিযা এব* নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশ এই অঞ্চলের 
অন্তর্গত। এই জলবাঘু ব্রিটিশ ছ্বীপপুঞ্জে পরিস্ুট বলিয়া এই অঞ্চলকে 
ত্রিডিশ জলবায়ু অঞ্চল ও (31051) 6506) বলা হয়। 

জলবাযু--এই অঞ্চলে (১) প্রত্যায়ন বায়ুপ্রবাহের ফলে সাব! বৎসর 

ধরিয়াই পদ্টিপাত হয়, তবে শীতেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক । বাধিক 
গ্রড বষিপাতেব পরিমাণ ১০৮-৩০* পযন্ত তবে স্থানভেদে বুষ্টিপানের ভার-ম্য 

পরিলক্ষিত হয়। (২) গ্রীক্মকাপান উঞ্ঠতা গল্প, গডে ১০০ ফাঃ এবং উপকুলা- 

ফলে উষ্ণ সমুদ্স্রোত প্রব[7হব ফলে শীনকালেও শীত অত্র নভে-_গড়ে ৪০* 

ফাঃ। বাধিক াপপসন সামান্ধা (৩) আবহাএর়াব মুভুমুতঃ পরিবর্তন 
এউ দ্লবাধুব অন্ধতম বেশিষ্য 

ঈউবোপে এই পবিমপ্ডলেব জলব্বাধুকে অপেক্ষাকৃত সমভাবাপন্ত্র উঃ পঃ 

ইউবোপায় জলপাধু এন* অপেক্ষারীন চবঙ শালাপঙ্গ মধ্য ভউবোপীয় জলবাধু 
এউ ছুইটি অশশে বিভক্ত করা তর। 

০০ স্ 

বিটিশ জলবাষু-_ মাসিক গড উই প ও বৃষ্টিপাত 
স্বান $ লণ্ডন (অঃ ৫১৩০ $) যুক্তুরডা উচ্চতা 8 ১৮ 

মাম জা ফে মা «* !'ম ক্রু ডু আনে নস ন ডি প্রদ্ষ বাধিক 

উত্তাপ ("ফাঃ) ৩৯ ৭ 55 ৪৭ ৫ ৫৯ ৬ ৩২ ৫৭ ৪৯ ৭৯ ৩৯ ২৪১ 

বৃষ্টিপাত ভকি) ২৮০৭০৭০৭৮৯৬ ৯ ০ *ণ৭ ৩» ৩৬ ১ 

স্থান £ বাপিণ (অঃ ৫€-০*৬ ডউ$) জাষানী উচ্চ £ ৬, 

উত্বাপ (“্ফাত) ৩০ ২১ ৭ ৭৬ ৫৬ ৩ ৬৪ ৬৩ ৪৭ ৪৮ *৮ ৩৭ ৩৭৩ 

বুষ্টিপাত (ইঞ্চি) ১৫ ১৫. ০৯ ১৭ ণ ৫” এ পপ বী $5৪ ০৪১০৯ ২১৯ 

০০ সস 

উত্তিদূ__এত অঞ্চলে ওক, এল্ম, £দ্পেল্, খাচ বাচ প্রভৃতি শাতশীতোষঃ 
পর্ণমোচী বুক্ষেব অবশা এন পাবরত্য "শে চিবতাবহ সরলবগীয় বুক্ষের অরণ) 
ৃষ্ট হয়। 

মৃত্তিকা__এল পরিমগুলটিব অস্তগণ্ত অধিকাংশ অঞ্চলের মৃত্তিকা অস্্ধ্মী 
পেডাপঞার শ্রেশীব অস্তগত অন্তবর পোড়সপ জাতীয়। রুনত্রম সার প্রযুক্ত 
হইলে হ। শস্াপ্রস্ হইয়া থাকে । বদ্বীপ ও প্লাবনভমি অঞ্চলসমূহেব মৃত্তিকা 
শলিসমুদ্ধ হওয়ায় অতিশয় উবব। 

বৈষয়িক অবন্থ।-_স্ততান্ত্িক সভাতায় এই অঞ্চল পৃথিবীতে শীর্ষস্থান 
অধিকাব করে। জলবামু মৃছুভাবাপন্ন হওয়ায় অধিবাসীর! অত্যান্ত কমঠ ও 
উন্নত । বতমানে বহু অন্রণ্যাঞ্চল পরিষ্কৃত করিয়া! কষিক্ষেত্রে পবিণত কর 
হইয়াছে । গমক এহ অঞ্চলের প্রধান +ধিজ দ্রব্য। অপেক্ষারুত অন্ুর্বর 
ভূখণ্ডে এবং শীতল আবহাওয়ায় যই, রাই, যব, আলু এবং বীটের চাষ তয় । 
ম্ণভূমিতে পশুপালন ও সমুদ্রসরিহিভ অঞ্চলে মৎ্স্ত আহরণ এই অঞ্চলের 



৭৪ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

উল্লেখযোগ্য শিল্প। কাচামাল, খনিজ সম্পদ, কয়লা ও অন্যান্ত শক্তিসম্পদের 
প্রাচুষ , শ্রমনিপুণ, কর্মক্ষম, বুদ্ধিমান ও সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের সরববাহ এবং ষান- 
বাহনের স্থবিধা হেতু শিল্পে ও বাণিজো এই অঞ্চল পৃথিবীতে শেষ্ট স্কান 
অধিকার কবিয়াছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি শিল্পপ্রধান্্ 
দেশসমৃহ এই অঞ্চলে অন্তর্গত। এই অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন । 
ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে কাষ্ঠশিল্প, মৎস্তশিল্প, খনিজশিল্প ও ফলেব চাষই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | টাসমানিয়া এবং নিউজ্ীল্যাণ্ড কৃষি প্রধান অঞ্চল । দক্ষিণ চিলি 
অপেক্ষারৃত অন্তম্ত। হিমশীতোষ সামুদ্দিক অঞ্চলকে পশ্শ্রমেব অঞ্চল 
(২০101) 06 77660:0) বল! ভইয়া থাকে । গম, যব, যউ, বাই, বাট, অতপী, 

শণ, আলু, ন্যানপাতি, পিয়াব, দ্বপ্চজাত দ্রব্য এবং বাষ্ঠ এত পবিমগ্ডলেব প্রধান 
বাণিজ্যিক ভ্রণ। 

গ্(€৫) আল্টাই জলবাসু-অধ্যুষিত পরিমগ্জ 
উত্তর আমেবিবার শ্ঙ্ঘলত পর্বভমালাব উত্তব-পশ্চিম[*শ (ক্যানাভাব 

ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও যুক্তবাষ্ট্রেব পশ্চিমাঞ্চল) এবং দক্ষিণ পুব সাইবেবিযাব 
উচ্চভূমি এই অঞ্চলেব অন্তর্গত । অবস্থান ও ভ-প্ররুতিব তাব্তম্য ভিসানে 
এই অঞ্চলে জলবামুবও তারতম্য ঘটিয়া থাকে, তবে সাধাবণত্তঃ এই অঞ্চলেক 

জলবায়ু টরমভাবাপন্্। এতদঞ্চলে সবলবগীষ বৃক্ষেব অরণ্য বিদ্বামান। 
ডগলাস্, ফাব, প্প্রস, এবং লার্চই অরণোব প্রপান কা । এই অঞ্চলের অন্তর্গত 
দুইটি স্বানেব মধ্যে উত্তৰ আমেবিকাব পর্বতাঞ্চলই বিশেষ উন্নত্িশীল | পুবে 
এই অঞ্চলেব অধিবাসীব। শিকাবৰ ৪ উঞ্ণজাবী ছিল, কিন্থ বতমানে খনিজ, 
কাষ্ট, পশুচাবণ এবং কৃষিশিলে নবিশেষ উন্নতিলাভ কবিয়াছে । দক্ষিণ পুর 
সাইবেবিয়ার উচ্চভূমি অঞ্চল নান। প্রাকৃতিক সম্পদে সম্বদ্ধ হঠশে৭ প্রাকৃতিক 

পবিবেশ প্রতিকূল ভশ্য়ায় আশান্রৰপ উন্নতি লাভ কবে নাই | পশুচারণ ও 

খনিজ শিল্পই এই অঞ্চলেব অধিবাসীদের প্রধান উপজাবক। | এই সমণ্চ 
অঞ্চলে কৃত্রিম জলসেচবাবস্থা দ্বাব] সামান্ত কষিকাধ চলে । 

ঘ (১) তুন্দ্রা অঞ্চল 
এই অঞ্চল স্তমের বুত্ত হইতে, স্রমেক বিন পযস্ত বিস্তৃত । »শিয়া এবং 

সাইবেরিয়াব উত্তবেব নিক্নভৃমি এব" আলাম্বা ও ক্যানাভাব উত্তরাঞ্চল তুক্জা 
নামে অভিহিত । দক্ষিণ গোলার্ধের এই অংশ মন্য্ববজিত । এতদঞ্চলে 
(১) গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উত্তাপ যথাক্রমে গর: ও ১** ফা:-এর অনধিক । 
গ্রীগ্নকাল হুশ্ব এবং শীতকাল দীর্ঘ ও তীব্র। (২) গড বৃষ্টিপাত ১**র অধিক 

নহে; তাহ] শ্রীষ্মকালেই হয় এবং শীতকালে তুষারপাত হইয়া থাকে ।' 
শীতকালে এই অঞ্চল বরফাবৃত থাকে বলিয়া! এ অঞ্চলে কোন প্রকার তৃণ দৃষ্ট 



জলবাধু ও প্রীরৃতিক পরিমণ্ডল পি 

হয় ন1। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া গেলে এই সমস্ত অঞ্চল একপ্রকার গুলে 
আবৃত হইয়] যায়। কুধিকার্ধ এই অঞ্চলে অসভব। মৃত্তিকাও অজ্ধর্মী 
পেডালফার শ্রেণীব অন্তর্গত অশ্নর্বব পোডসল জাতীয় । এস্ঠানের অধিবাসীর। 
ঘাযাবব। অমংশ্তা ও পশু শিকাব ইহাদের" প্রধান উপজীবিক। এই অঞ্চল 

অত্যন্ত অন্রন্নত। 

ঘ (২) মেক্ুদেশীঘ্র উচ্ড়ুমি অঞ্চল 

উত্তব আলাস্ক', উত্তব গ্রীনপা। এ আল্টার্কটিক' কামসাটুকা এবং ইহাদের 

সন্নিহিত অঞ্চলসমহ সাবা বৎস প্রিগাত তৃষাবাক্ত থাকে । এই' তুষাবেব 

গন্ীবতা কোথা বা ১ যু আবার কোখাণ্ড ৩,০০০ ফুট | এই অঞ্চলে 

প্রাকৃতিক উদ্ছিদ একেপাা ₹ত দুষ্ট ত« না। 

ক্যুইঞ্সেন পদ্ধতি অনুসারে জলবায়ুর বিভাগ-_বিৎা*ৎ জার্মান 
(ভীগোলিক বাই প্লেন (০0067) পৃথিবীর বা পর্ন স্তাণনব উহাপ ও বুঘ্টি- 
পাণের পর্বহাণগত থ্যের ঈপ্ব শির করবা জল [যুব শ্রথাবিভীগ সাধন 

ক্যান | খু।ভপ্লোশব পদ্ণ্* পাঁবশাণজাাপক এবং এই পদ্ধতিতে উন্তাপ 

€ নু্টিপাতেলব পাবচানণব দ্বাব সমলন বু অঞ্চলসমুহেব সীমাবেখা নির্দিট 
তইগাছে। 

ব্যউপ্লেল প্ণপীনক প্রথমতঃ কয়েকটি শাপমগ্ডলে বিভক্ত কাপ্ন এবং 
৭ *দুদেশ্ো কযেবটি সাঙ্কে”কের বাবহাব কাবঘাছেন । যথা £&-নিবক্ষ 
তখাঁব শিকট অবস্থিত এখগাম শতাহান অঞ্চল শীতকালীন সবনিয় তাপ 

৬দ & ফাঃ-এব ধক ,ি-স্ষষ ও উদ্ষ অঞ্চল, বযণ অপেক্ষা বাম্পীভবন 

অধিক €-ভাদ নাতিশী'ভাঞ শঞ্চল , শীতকালীন সবানম্ন ভাপ ৬৪*৪-২৬ ৬" 

ফা; এব মধ্যে , [0 » উচ্চ অঙ্গা"শের অন্ধশত উষ্ণ গ্রীষ্ম এব দীঘ ও তীব্র 
মাতকাল যুক্ত মহাদেশীয অঞ্চল । শীতকালীন সবনিম তাপ ২১৬ ফাংএর 

অনাপক এব* গ্রীষ্মকালীন সবোচ্চ তাপ ৫০ ফী:-এব অধিক চু. গ্রীক্মহীন 
মেক্-দেশীদ অঞ্চল , গ্রীষ্মকালীন সবোৌচ্চ তাপ ৫০ ফাঃ এব অনধিক । 

উপবোক্ত তাপমখলগুলিব প্রত্োোকটিব বিস্াব এত অধিক ষে কাই গ্লেন 
অন্তশীলশের স্বিধাব জন্বা উহাদের প্রত্যেকটি” আবাব খতৃগত বুষ্টিপাতের 
তাবতম্য হিসাবে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এতছুদ্দেশ্টেও 

আবার কতকগুলি সাঙ্কেতিচুষ্টির ব্যবহার কর] হইয়াছে । যথা, মা প্রতি 
মাসেই বৃষ্টিপাত ২'৪"ব অধিক ; 2০ মৌন্মী প্রকার , স- অস্ততঃপক্ষে ১ 
মাসে ২'৪*ব অনধিক বৃষ্টি, ৬/-মরুভূমি; 5-স্তেপ, 1)-বাধিক উত্তাপ 
৬৪"৪" ফাঃ-এর উপর , 7 অহুক্ষণ তুহিন ও কুয়াশ1; 0. বাধিক গড় উত্তাপ 

এর এ 



৭৬ প্রা্থন্মিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

৬৪-৪" ফাঃ-এর অনধিক্ষ , 5.০গুক গ্রীক্মকাল ও আর্দ জীতকাল, ০০ মৃদ গ্রীন 
কাল, গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ ভাপ ৭১৬ ফাঃ-এর অনধিক কিন্তু অন্যন ৪ যাস 

৭৯ মেরুপ্রায় 

(0 ॥ (9940 $ 03) 

১৭ নং চিত্র--তৃপৃষ্ে ক্যুই প্লেন জলবাযু অঞ্চল 
সমুহের অবস্থান 

কাল ৫€** ফাঃ-এর অধিক , ৪7 

প্রথর গ্রীক্মকাল, গ্রীক্মকালীন 
সর্বোচ্চ তাপ ৭১৬ ফাঃ-এব 
অধিক, ০-মৃদ্ধ গ্রীম্মকীল, মাত্র 
১-৩ মান কাল উত্তাপ ৫০" ফাঃ এব 

অধিক , 0- তীব্র শীতকাল, শীত- 
কালীন সর্বশিষ্ন তাপ ৩৬ ৪" ফাঃ, 
চন তুঞ্রা, গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ 

তাপ ৫০* ষাঃ এর অনধিক কিন্তু 

৩২” ফাঃ এব অধিক ; চা গ্রীক্ম 
কালীন সবোচ্চ তাপ ৬২ ফা: এব 

অনধিক | 

উপরোক্ত সাক্কেতিকসমূহেখ 

ব্যবহাব করিয়া ভৌগোলিক 
ক্যুই প্লেন নিম্নলিখিত ভাবে প্রথি- 
বীৰ জলবাধুকে বিভক্ত কবিয়াছেন 
(১৭নং চিত্র 

(ক) নিম্ন অক্ষাশেব ক্রাস্ীয় 
আর (&) জলবায়ু অঞ্চলসমূহ ২ 

(১) ক্রান্তীয় অবণ্যাঞ্চণ (4৯15, 

সারা ব্সবহই আর্জি, £]) » 

মৌন্মী প্রকাব), (২) ক্রান্তীয় 
স্যাশানা (%-আর্ ও শু)। 

(খ) নিয় অক্ষাশেব শুফ (8) জণ 

বামু অঞ্চলসমূভ :--(৩ক) নিম 
অক্ষাংশের মরুভূমি (8৬৬1). 

গু), এবং ইহাব প্রকারভেদ (৩ক ১) 

পশ্চিম-প্রাস্তীয় শীতল সামুদ্রিক 
(8৬৬,-তুহিন ও কুয়াশাযুক্তী, 

€৩) নিম্ন অক্ষাংশের স্যেপ (35157 শুল্কপ্রায়)। €গ্কা) মধ্য অক্ষাংশের শুফ (9) 
জলবায়ু অঞ্চলসমূহ £_-(৪ক) মধ্য অক্ষাংশের মরুভূমি (8৬/1- শু), (৪খ) 
মধ্য অক্ষাংশের স্েপ (85:-শুফপ্রাম)। (ঘ) মধ্য অক্ষাংশের আর্দর- 
নাতিশীতোফ্ণ (0) জলবাযু অঞ্চলসমূহ £--(৫) ভূমধ্যসাগরীয্প (09 উপক্রান্তীয় 



জলবায়ু ও প্রীতি পরিমগ্ডল খপ 

শুষগ্রীন্ঘ), (৫ক) সমুত্রপ্রাস্তিক অবস্থান (0১৪), (৫খ) আভ্যন্তরীণ অবস্থান 
(058), (৬) আরজ উপক্রান্তীয় (028, 0), (৭) সামুক্রিক পশ্চিমাঞ্চল 
(09) 1 (৬) মধ্য অক্ষাংশের আর্দ্র শীত প্রধান (0) জলবাধু অঞ্চলস্মৃহ ₹-_ 

(৮ক) আর্্ মহাদেশীয় দীর্ঘ গ্রীন্মঘুক্ত (1069, [)%৪), (৮খ) আর মভাদেশীয় 
স্ব গ্রীন্মযুক্ত (10105, 135৮) (৪) মেক্ুপ্রায় জলবাধু (0£0, 70০, 10)। 
(চ) উচ্চ অক্ষাংশের মেরুদেশীয় (চু) জলবায়ু অঞ্সসমূহ :-(১০) তুন্্রা (চা), 
(১১) তুষারাচ্ছন্প উচ্চভূমি (চুচ), (ছ) পাতা জলবায়ু (নর) অঞ্চললমূ। 

ভারতের জলবাস্তু ও প্রাকৃতিক পরিমগুলসমুহন 
ভারতের জলবাঘু কর্কট ভ্রান্ত ভাবতকে উত্তব দক্ষিণে প্রায় সম- 

দ্বিধাণ্তত করিয়া ৮ | স্ৃতরা" অক্গাণ* অন্তসাবে হভার উত্তরা*শ নাতিশীতোষ্ 
এব" দাক্ষণাং* উপ“ গুলে অবাস্থত। কিন্তু উমমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও কঁ- 
পটে উচ্চত। ৪ সমুদসান্রিধাহেত দা্সৎ ভাবন্তেব জলবাধু মদ্রুশাবাপন্ন। 
আব'ব শাতিশীতোধ্ম গুলে অবস্থিত *ভলেও হছীলয় পর্বত প্রাচীবেব স্তায় 

দগু।য়মাপ থাকায় ডত্তবেব শাল বাযু এদেশে প্রদেশ ববিছে পারে না। সেই 

কারণে উত্তখ ভারতের মাপডাম গ্রাঙ্মকালে কতিকঢা উষ্ণ থাকে এব শীত- 
কণেও শীত তীব্র হয় না। দাক্ষিণা.তাব উপকুলশাগ নিম্মভ্ম হওয়ায় 
মালভাম অপেক্ষ। উষ্ণতব | আবাব সন্ধু গঙ্গাব সমভূন্পি পুবাং* নিম্ন হওয়া 

সত্ত্বেও সমুদ্রসানিধ্য ও প্রচুর বুষ্িপাত “হতু মুদ্ধভ।বাপন্ন। কিন্তু সমভূমির 
পশ্চমাংশের জলবাধু উষ্ণ ঘক্প্রকঁতব। 

শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে ডউষতাব পাকা ভারতের »চত্রই অধিক হয় 

সত্য, কিঞ্ত পাথক্যেব পর্রিমাণ সবক সমান নহে । সিমপ! ও উতকামন্দ একই 

উচ্চতায় (৭০০০ ফুট) অবস্থিত, কিন্তু দমুদ্সাগিধা হেতু উত্তকামন্দের উদ্ণত। 

গ্ীক্ষকালে ৭০" ফাঃ, শীতকালে ৫৪" ফাঃ, আর দিমলাব উষ্তত1হমালয়েব 
প্রভাবে শ্রীক্ষকালে ৬২ ফাঃ ও শীতকালে ৪০" ফাঃ। 

নাশাপ্রকাব প্রাকৃতিক বৈচিত্র সত্বেও মৌস্থমী বাধুপগ্রবাহ এ দেশের 
জলবায়ুর নিয়ামক বলিয়। ভাবতের জলবাধু মুপতওঃ ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃ্তর । 

আরবী “মৌসিম' শব্ধ হইতে মৌসুমী শব্দেব উৎপাত হইয়াছে । ইহাব অথ 
ধু । স্থতবাং খতুভেদে যে জলবাযুব পবিবর্তন হয় তাহাকে মৌন্ুুমী জলবাফু 
বলা হয়। প্রধানতঃ মৌন্মী বাধুপ্রবাহেব উপর ভারতে বৃষ্টিপাত তথা 

জলবাফু নির্ভর কবে। খতুভেদে মৌন্মী বাধুপ্রবাহের তারতমা পরিলক্ষিত 
হয় বলিয়া ভারতেব জলবা্টু ও আবহাওয়ার খতুগত পাথক্য ঘটিয় থাকে । 
ভারতে চারিটি খতুর প্রভাব অনুভূত হয়। খু অনুসারে ভারতের বুদ্বিপাত, 
তথ জলবায়ু, নিম্নে বিবৃত হইল । 

(ক) শীষ্তকাজ (জানুষ়ারী-ক্রেক্রয়ারী)_-শীতকালে জাহুয়ারী মাপের 
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প্রারস্ভে সূর্য মকরক্রাস্তির উপর ল্ঘভাবে কিরণ দ্রেয়। এই সময় মধ্য এশিয়ার 

উচ্চচাপবলয় হইতে উত্তরপূর্বাভিমুখী বাযুপ্রবাহ দক্ষিণ গোলার্ধের নিম্নচাপ- 

বলয়ের দিকে অগ্রসর হইতে 
আরভ কবে। এই বাযু- ৮. ন্ দিকদীন বগা 

প্রবাহকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী 
বলে। শীতল স্কলভাগ ্ ২২২ 
১ করিয়া আসে বলিয়। টা বব ইউজ 

এই বায়ু শুফ, শীতল ও তীব্র। ৯২ 
তবে হহাব কতক অংশ 1ভহমালয় ] 

অঞ্চল ভইতে দক্ষিণে আসিবাব 
সময় তুষার হইতে সামাগ্ 

জলীয় "বাষ্প আহরণ কবে 2১ 
বলিয়া! শীতকালে উত্তৰ ভারতে 

কখনও কখনও বুষ্টিপাত হয়। ১৮ নং চিত্ত 
শীতকালে ও বসন্থেব প্রাবর্তে ইরাণ মালভূমি হইতে 'আগত শীতল 
উত্তর-পাশ্চম। বাধুব প্রভাবে পাঞ্জাব, কাশ্ীব ও উত্তবপ্রদেশেব পশ্চিমাংশে 
সামান্থ ঘৃণিবৃষ্টি হয়। তবে এই সামান্য বৃষ্টিপাতও গম, যব প্রতি 
রবিশশ্য চাষেব পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় । এই সময়ে আকাশ প্রায়ই নিম্েঘ 
থাকে। 

(খ) শ্ীক্কাল (মাচ-মে)-_মার্ট মাস হইতে সুষ মকবক্রান্তি পবিত্যাগ 
করির] ক্রমশঃই ককটক্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । ফলে ভাবতে 

ভূমিভাগের উপর উত্তাপেৰ 
আধিক্য ক্রমশঃহই অনুভূত 

হইতে থাকে এবং ক্রমে মে 

মাসে সমগ্র উত্তর ভারতে 

এবং জুন মাসে ভারতেব 

উত্তর-পশ্চিমাংশে (১২০ ফাঃ) 
একটি বিরাট নিয়-চাপবলয়ের 
স্থষ্টি হয়। গ্রীন্মকালে পশ্চিম- 
বঙ্গে (“কা লবৈশ্াখী”) ও 
আসামে(এধান্তবধণ”) অপরাহের 

দিকে মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতের 
১৯ নং চিন্তে সহিত ঝড ও বুটি হয়। 

এই বৃষ্টি আউশ ধান্যোষ্পাঁদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । পাঞ্জাবে ও 
উত্তর প্রদেশে এই সময়ে মধ্যে মধ্যে : বৃষ্টিহীন ধূলিবড় (“আধি”) বহিয়া 
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থাকে । দক্ষিণ ভারতেও স্থানে স্থানে এই সময় বজ্জপাতের সহিত বুটটি হয়। 
এই বুষ্টি আম ও কফি উৎপাদনের সহায়ত] করে বলিয়! স্কানভেদে ইহাকে 
“ক্াম্বর্ষণ”? ও “কফিবর্ষণ” আখ্য। দেওয়া হয় । 

(গ) বর্যাকাল (জুন-অক্টোবর)__গ্রীক্মকলে উত্তব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
বাযুমণ্ডলে ঘে নিয়চাপবলয়ের সৃষ্টি হন সেই শিল্পচাপের দিকে জলীয়বাম্পসম্প-ক্ত 
দক্ষিণ-পশ্চিম বাধুপ্রবাহ প্রধলবেগে আসিতে খাকে। ভভাই দক্ষিণ-পশ্চিম 

বাস্ধু। এভ বাযুপ্রবাহ দুহটি ্রপান শাখার বিভক্ক হইয়। ভারতে 

প্রবেশ করে__একটি আরবীয় শাখা, অপরটি বঙ্গোপসাগরীয় শাখা । 
আরবীয় দ: পঃ: মৌন্রমী বাযুব এক অংশ পঃ ঘাট পৰতে বাধাপ্রাঞ্ধ হইয়। 

কম্কণ ও মালাবার উপকূলে প্রচুর (১০০”-১৫০৭) বাঁববধণ করে। কিন্তু পঃ 
শ্বাটেব বুদ্িচ্ছজায়। অঞ্চলে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের পুর্বাংশ, অর্ধ, মৃহাশুর ও মাব্রাজ 
পাজ্যর দক্ষিণাংশে বুটটিৰ পরিমাণ বাঁমিক ৪০”-ব আপ্পক নভে । ইহার 
দ্বিতীয় শাখা দিন্ধু প্রদেশ (প্রাকপ্তান) এ বাজস্থানেখ উপর দিয় বহিয় 
ম্াইনার সময় কেবলমাত্র আরাবলী পরতে বাধাঞ্রাপ্প ভউয়া উভার দক্ষিণ 
দ্ংশে প্রায় ৪*৮-৬০” বারি বর্মণ করিয়! উ ওব-পুবাদকে পাঞ্জাবে উপর দিয়। 
বৃহিয়। উহার উত্তর-পুবাংশে সামান্য বুইিপাত ঘটায় ইহার তভীয় শাখ। 
(বঙ্ধ্য ও সাতপুরা পর্নতে বাধ।প্রাপ্প হঠয়া নমরদ। ও তাপ্ুশর উপতাক' 
অঞ্চলে প্রচুব পারি বধণ কবে। অতৎপব এই বাধুপ্রবাহ উত্তর-পুব মালভামিব 
উপব দিয়। প্রবাহিত হয় এবং পাথমশে) বঙ্গোপ্লাগবীষ্ধ শাখাব সভিত 
মিলিত হয় । 

বজোপসাগরীয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহ্মী বধু উত্তব-পুবের পাবত্যা অঞ্চলে 
প্রতিহত ভগ্য়ায় তথায় পযাপ্ত পরিমাণে বারবধধণ কবে খানিয়া পবতের 
€চরাপুমি অঞ্চলে বাষিক গড় 
বুষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৯*৮- 
৫০৯? | তবে শিলং, গৌহাটি 
প্রভৃতি খাসিয়া পবৰতের বুষ্টি- 
চ্ছায়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
অপেক্ষাকৃত অল্লপ। এই বায়ু 

প্রবাহের ফলে বঙদেশেও 

প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 

অতঃপর এই সম্মিলিত 
ঘাষুপ্রবাহ উত্তরদিকে যাইবার 
সময়ে হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত 
হওয়ায় বঙ্গদেশের সবজ্ ২* নং চিন্ত 

ারিবর্ণ করে। অবশেষে এই বাধগ্রবাহ পচ্চিমাভিমুখী হইয়া ক্রমক্ষীয়মাশ 
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বারিষর্ষণ করিতে করিতে বিহার ও উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়া পাঞ্জাবে, 
পৌছিলে প্রায় বৃষ্টিহীন হইয়৷ পড়ে । 

অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে বিচার করিলে বর্ষাকাল ভারতের 
সর্বাপেক্ষা গ্রয়োজনীঘ ধতু। মোট বৃষ্কিপাতের শতকরা ৮০1৯০ ভাগ এই; 
লময়েই পতিত হয়। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ । বৃষ্টির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক ॥ 

এই সময়ে খারিফ শশ্তের উৎপাদন হয় এবং খারিক শস্তের উৎপাদনই ভারতে 
সর্বাপেক্ষা অধিক । 

তবে দঃ পঃ মৌন্ুমী বাধুগ্রবাহের ফলে ভারতে যে বৃষ্টিপাত হয় তাহার 
তিনটি উল্লেখষোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে--(১) মৌস্থমী বায়ুর 
বিলঙ্দে আগমন, (২) নিদিষ্ট সময়ের বহু পরে বা! বন্ধ পুর্বে মৌস্মী বামুর 
তিরোভাব, এবং (৩) জুলাই বা আগস্ট মাসে দীর্ঘ বিবতি বা প্রবল বর্ষণ । 

ইহার .সব কয়টিই কৃষিব পক্ষে ক্ষতিকর | কারণ বর্ষাকাল বিলম্বে আরম্ভ 
হইলে বীজ বপনের কাজ বন্ধ থাকে । বধাকাল পীর্ধস্থায়ী হইলে দেশে বন্যার 
প্রকোপ দেখ! যায় আবার ক্ষণস্তায়ী হঈলে বাডন্থ ফসল শুকাইয়া যায়। জুলাই 
ও আগস্ট মাসে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবল বর্মণ তইলে ফললের চারাগুলি জলে 

ডুবিয়' পচিয়। যায় আবার এ সময়ে দীর্ঘকাল বৃষ্টি না হইলে চারাগুলি পুড়িয়া 
নষ্ট হইয়া যায় । 

(ঘ) শর ও হেমন্তকাল (নভেম্বর-ডিসেম্বর )১--শীতের প্রারজ্ে, 

নভেম্বর মাসে শষের মকর 

ক্রান্তির দিকে প্রত্যাগঞ্র্জ 
হেতু উত্তর ভারতে ক্রমশঃই 
উচ্চচাপবলয়ের স্যহি হহতে 

থাকে । উত্তর ভারতে এই 

উচ্চচাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
আরবীয় ও বঙ্গোপসাগরীয় 
দঃ পঃ মৌন্থমী বাধুপ্রবাহ ২1৩ 
স্বলভাগ হইতে পশ্চাৎ দিকে [তি 
সরিতে বাধ্য হয়। উত্তর 
ভারত হইতে অপসরণ 
করিলেও এই বাযু মান্রাজ ডি 
উপকূলাঞ্চলে ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত প্রবাহিত হইতে থাকে । এই সময় 
উত্তর ভারতে নিম্নত উঃ পুঃ মৌন্মী বায়ু ু রমশঃ প্রসার লাভ করিতে, 
থাকে এবং বঙ্গোপসাগরে স্ট বু ঘৃণিবাত পূর্ধদিকে অগ্রসর হইয়ট 
মাপ্রীজের উপকূলাঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে উত্তর- 
ভারতে বিশেষ বৃষ্টপাত হয় না কিন্ত জপবিজিয়জাণ দক্ষিপ-পঞ্চি্ঞ 
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মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চলে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে | 

ভারতে বাধিক গড বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪২"। কিন্তু বৃষ্টিপাত সকল বৎসর 

সমান হয় না। মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি ও অতিবুষ্টি হইয়া! দেশে দুভিক্ষ ও বন্ার 

সথট্টিকরে। আবার পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যাঞ্চলে বৃষ্তিপাত 

অত্যন্ত অপবিমিত্ত ও অনিশ্চিত ! 

বৃষ্টিপাত-অঞ্চল-_বাধিক গড বুষ্টিপাতেব তারতমা অহ্সারে ভারতকে 
কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত কবা যায় :-(১) ১৫০-এর অধিক বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল- 

মালাবার উপকূল, আসাম উপত্য- 
কার অংশবিশেষ, দার্জিলিং ও 

বঝ্সাছুয়াব। (২) ১০০? হইতে 
১৫০? পযন্থ বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল- হকম্কণ ও 

মালাবার উপকলের অংশবিশেষ» 
আসাম উপতাকার অবশিষ্টাংশ, 

পুর্ব-হিমালয় অঞ্চল। (৩) ৭৫" 

হইতে ১০০? পথস্থ বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চল-__ 
পশ্চিম-বঙগের কতকাংশ, আসাম, 

বিভাবের পুণিয়া জেলার উত্তরাংশ, 

কম্কণ ও ন'লাবার উপকূপ। (৪) 

৫০” হইতে ৭৫" পরন্গ বুষ্টিযুক্ত 

২২নং চিজ _বৃিপাত অঞ্চল অঞ্চল-পশ্চিম ঘাট, অবহিমালয় 
অঞ্চল, পশ্চিমধঙ্গের অধিকাংশ, 

বিহার, উডিয্যা ও মপ্য প্রদেশের পুর্বাংশ | (৫) ২৫” হইতে ৫০" পর্যন্ত বুষ্টিযুক্ত 
অঞ্পণ-_দাক্ষিণ/তোব বুগ্টিচ্ছায়া অঞ্চল, রাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাবের 
উত্তর-পুবাপ এবং উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ।ংশ ব্যতীত অন্যান্ত অঞ্চল। (৬) ১০ 
হইতে ২৫' পথন্ত বুদ্রিযুক্ষ 'সঞ্চল__দাক্ষিণাত্যের বৃষ্টিচ্হায়া অঞ্চল ও পাঞ্জাবের 

'অবশিষ্টাংশ | (৭) ৫1 হইতে ১০ পযন্ত বৃষটিযুক্ত অঞ্চল-__উষ্ণ মরু অঞ্চল। 
ভারতের প্রাকীতিক পরিমগ্ডলসমূহ-__তপ্রকৃতির বন্ধুরতা অন্গসারে 

ভারতকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-(ক) উত্তর ও উত্তর-পুবের 
পার্বত)ভূমি, (খ) মধ্যভাঃতের নদীবিধোৌত সমভূমি, (গ) দক্ষিণের মালভূমি 
এবং (ঘ) উপকূলবর্তী অপ্রশন্ত নিয়ভূমি । 

(ক) উত্তর ও উত্তর-গৃ্র্বর পার্বত্যনভূমি-উত্তর-পশ্চিমে নাঙ্গাপর্বত 
শৃঙ্গ হইতে উত্তর-পুবে নামচা বারওয়া শু পর্বস্ত প্রায় ১৫৭০ মাইল দীর্ঘ ও 
১৫০]২০* মাইল গ্রস্থযুক্ত হিমালয়ের সমগ্র অংশই ভারতের অস্তর্গত। এই 
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পর্বতমাল। প্রধানতঃ তিনটি লমাস্তরাল পর্বতশ্রেণী হবার! গঠিত । ইহাদের মধ্যে 
মধ্যে বিস্তীর্ণ উপত্যক' ও মালভূমি রহিয়াছে । তিনটি শ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণ 
দিকের অল্প উচ্চতা ও দৈর্ঘা বিশিষ্ট শ্রেণীকে অবহিমালয় শ্রেণী, মধ্যভাগের 
৬০০*_-১২,০০০ পধস্ত উচ্চতা-বিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে মধ্যহিমালয় 
শ্রেণী, এবং সবোত্তরে গড়ে প্রায় ২০১০০*' উচ্চতা-বিশিষ্ট তৃতীয় শ্রেণীটিকে 
প্রধান হিমালর শ্ণী বলে । হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে গভে প্রায় ১৮১,০০০ 

উচ্চতা-বিশিষ্ট কারাকোবাম পবতশ্রেণী অবস্থিত। হিমালয়ের পুর্ব প্রাস্ত 
হইতে একটি পবঙখ্রেণী পাতকোই, চীন, নাগ! ও লুসাই নামে বিস্তৃত । 
নাগার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বরাইল পর্বত হইতে পশ্চিম দিকে আসামের 
জয়ভ্তিয়া, খাসিয়া] ও গারে। পাহাড নির্গত ভইয়াছে। উত্তর ও পুর্বের এই 
বিশাল পার্বত্য প্রাচীরের মধ্যে বু গিরিপথ বিছ্যমান রহিয়াছে । (১৩শ অধ্যায় 
--ভাবতের সীমান্ত পথ দেখ ) 

হিমালয়ের পাবত্যভূমিকে নিয়লিখিত কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিমগডলে 
বিভক্ত করা যায় :-১) উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল- আসাম ও ক্রদ্ধ 
সীমান্তের ৬০০০ হইতে ১০১০০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পাতকোই, নাগ।, লুসাই, 
খাসিয়া, গারো ও জয়স্তিয়া পৰত লইয়া গঠিত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত 
অধিক এবং চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য বিদ্যমান । উচ্চতর 
ংশে সরলবগীয় বুক্ষের বনভূমিও দেখ! যাঁয় | ধান, চা, কার্পাস, আনারস ও 

কমল এতদঞ্চলের প্রধান কৃষিজন্রব্য। তুঁ'ত গাছে রেশম কীট পালিত হয়। 
খনিজ তৈল ও কয়লা পাওয়া যায়। যানবাহন-ব্যবস্থা অত্যান্ত অন্নন্গত ও লোক- 

বসতি বিগল। শিলং চেরাপুঞা, ইন্ফল প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্ত্র। 
পূর্ব নীমান্তে টুজু, মণিপুর, আন ও টোন্গুপ গিরিদ্বার দিয়া ব্রহ্মদেশে যাইবার 

পথ রহিয়াছে । (২) পুর্ব হিমালয় অঞ্চল__হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে 

নেপালের পশ্চিম প্রান্ত পর্যস্ত বিস্তৃত এবং ৫০০০ ফুটের অধিক উচ্চতাবি শিষ্ট 
পর্বতঙঞেণী লইয়া! গঠিত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রচুর, উত্তাপ অল্প। নিয়তর 
ংশে চিরহরিৎ বৃক্ষের ও উচ্চতর অংশে সরলবগাঁয় বৃক্ষের অরণ্য এবং সবোচ্চ 
ংশে আল্লীয় তৃণভূমি দৃষ্ট হয়। যানবাহনের অন্থবিধা হেতু বনজ সম্পদের 

আহরণ অতি সামান্ত । লোকবসতি অল্প ও রুধিকার্ধ কষ্টসাধ্য । চা, কমল। 

ও সিক্ষোনার আবাদ রহিয়াছে । সামান্ত কয়লা ও তাহ পাওয়। যায়। 
, দ্বাঞ্জিলিং ও কালিম্পং বিখ্যাত শহর । দাজিলিং হইতে চুম্ছি 

উপত্যকার উপর দিয়া জেলেপ্ লা ও নাথু লা গিরিবর্স অতিক্রম করিয়া 

তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যস্ত একটি রাস্ত! গিল্লুছে । (৩) পুর্ব অবছিমালয় 
অঞ্চজ- পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত ৫*০* ফুটের অনধিক 
উচ্চতাবিশিষ্ট নিয় পার্বত্যভূমি লইয়। গঠিত এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ, আর্র 

ও অস্বাস্থ্যকর । বাধিক গড় বৃ্টিপাত পুর্বে ১০? হইতে পশ্চিমে ৪০" পর্বস্ত ! 
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“এই অঞ্চলে মৌন্ুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের ও স্থানে স্থানে চিরহরিৎ বুক্ষের অরধ্য 
রহিয়াছে। অরণ্য হইতে প্রচুর শালকাঠ পাওয়া যাম। উপত্যক1 অংশে 
ধান, চা ও ভুট্র। জন্মে। লোকবসতি পুর্ব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা ঘন। 
সাহারানপুর, পিলভিত, খেরী, বারাইচ, মতিহারী, ও জলপাইগুড়ি 
প্রধান শহর। হহারা রেলপথের দ্বার] বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। 

(৪) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল_ নেপাল রাজোব পশ্চিম সীমান্ত হইতে 
হিমালয়ের পশ্চিম প্রাস্ত পধস্ত ৫০০০ ফুটেব অধিক উচ্চভাবিশিষ্ট পাবত্য- 
প্রদেশ লহয়া গঠিত এই অঞ্চলের জলবাধু পুব হিমালয় অঞ্চল অপেক্ষা শুষ্ক ও 
শীতল। সরলবগীয় অরণ্যাঞ্চশ হইতে বহু মূল্যবান কাষ্ঠ আহত হয়। 
অপেক্ষাকৃত নিয় অংশে ধান, জোয়ার, বাজবা, ভুট্টা, গম ও নানাবিধ ফল 
জন্মে। তৃণভূমি অঞ্চলে পশ্তপালন উল্লেখষোগ্য। পশম শিল্পের প্রসার দুষ্ট 

হয়। নৈনিতালগ, মুসৌরী, জিমলা, শ্রীনগর প্রন্ততি প্রধান শহব। 
এই অঞ্লের অন্তর্গত বোটা9, ববালাচ1 ল', জোজিলা, কারাকোরাম, 
বাণ্জিল, পপ ক্ষি এবং নিতি গিরিবজ্মের সাহায্য সীমান্তবতীয় দেশসমূহে 
ফাতায়াত চলে । (৫) পশ্চিম অবহিমলয় অঞ্চল _.পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের 
দক্ষণ অনস্থিত শিবালক ৭ বহঠিমালযেব অন্তর্গত ৫০*০ হুটেব অনধিক 
উচ্চতা বিশিষ্ নিম্রপবতশ্রেণী লময় এহ' অঞ্চল গঠিত | বৃষ্টিপাত ৩০?-৪০? 

পযন্ধ। শিবালক পবতাকণে মৌন্তণ। ্মঝলেব এবণা, বাশ ও গুভমি এবং 
বহিহিমালয় অঞ্চলে চিরপাহন বৃক্ষ প্রান । সেচব্যবন্থাব সাহায্যে গম, ভুট্র' 
ছোলা, জোয়ার, বাজব] প্রাদও ফসল উত্পা্দত হয়। এহ অঞ্চলে লোকবনতি 
নিখিড। গঙ্গাতীবে হরিদ্বার প্রধান শহব। (৬) লাদাক অঞ্চল-_ 
কাশ্মীরেব উত্তর পুবে তিব্বতীয্প মাল্ভূমিব শীততীব্র অংশ ইঠাব অস্থগত। 
পশুপালন অধিবাসীদের প্রথান উপকজ্জীবিক।। যানবাহন ব্যবস্থা অনুপ্নত। 
লোকবস্ঠি বিবল। লেহ, এই অঞ্চপের বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। 

(খ) মধ্যভাগের নদীবিধৌত সমভুমি-__উ্থবে হিমালয়েব পাদদেশ 

হইতে দক্ষিণে বিদ্ধাপবত এখং পশ্চিমে পাঞ্জাব হইতে পুবে আসামের পাৰত্য 
অঞ্চল পযন্ত ১৫** মাইল দীঘ ও -৫০।২০০ মাইল বিস্তাবযুক্ত এই সমভূষি সিন্ধু, 
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাহাঁদেৰ উপনদী ও শাখানদী কতৃক বাহিত পলিমাটি 
দ্বারা গঠিত। ইহাব কোন অংশই সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ৫০০।৬*০ ফুটের অধিক 
উচ্চ নহে, ভবে পুর্বাংশ ক্রমশঃ পুবদ্দকে ঢালু । মধো আরাব্ী পৰত ও উহাব 
উত্তর-পুর্বের অনুচ্চ শৈলশির! এহ সমভূমির জলবিভীজিক1। 

এর সমভূমিকে নিম্ললিখিভ্ু প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত কব যায় £-_ 
(১) পাঞ্জাবের সমভভুমি _পিদ্ধুনদের চারিটি প্রধান উপন্দীর পলিগঠিত 

উর্বর অববাহিক1 লইয়া! এই সমভূমি গঠিত। বৃষ্টিপাত দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ 
ব্যতীত অন্যত্র গড়ে ২০+-৩০* ; জলবান্কু চরমভাবাপন্ন, মৃত্তিকা উর্বর । কৃত্রিষথ 
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সেচব্যবস্থার স।হায্যে গম, যব, জোয়ার, বাজরা, কার্পাস, ভামাক, ইঙ্ষু, ভুটা+. 
ধান, চা, তৈলবীজ প্রভৃতি শন্ত উৎপাদিত হয়। অরণ্যভূমিতে দেবদাক্ষ জন্মে ৮" 
সামান্থ খনিজ লবণ পাওয়া যায়। উত্তরের চারণভূষিতে বহু পণ পালিত হয়! 

২৩ নং চিত্র--প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলসমূহ 

রেশম ও পশম বস্ত্র, চর্ম, শর্কর। প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প। অম্বতসর, 
জলন্ধর, লুধিয়ানা, আম্থাল1, সিমল। প্রভৃতি প্রধান শহর । (২) উত্তরগজার, 
সমভূমি_ পশ্চিমে দিলী হইতে পুর্বে এলাহাবাদের পুর্বাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই 
সমভূমি অঞ্চলের গড় বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিমা*শে ২৫” হইতে 
পুর্বাংশে ৪*" পরস্ত। জলবায়ু পাঞ্জাবের সমভূমি অঞ্চলের ন্তায় চরমভাবাপন্ন 
নহে। এই অঞ্চল গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি বহু নর্দীপ্রবাহে বিধৌত, পাললিক 
স্বত্তিকায়্ উর্বর এবং জলসেচে সমুদ্বিশালী । কৃষিকার্যই অধিবাসীদের প্রধান্চ। 
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উপজীবিকা। গম, ইক্ষু (লর্বপ্রধান ), জোয়ার, বাজরা, যব, ধান, ভূটা 
ছোলা, কার্পাস, তৈপবীজজ প্রভৃতি প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। লোঁকবসতি ঘন। 
এই অঞকলের কার্পাল, ইক্ষু, চর্ম, রাসায়নিক ভ্ব্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য, কাঁচ, কাগজ্জ, 

দিয়াশলাই, প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । লীক্ষৌ, এলাহাবাদ, 
যথুরা, ফরক্কাবাদ, কানপুর, মীবাট, যোরাদাবাঁদ, আলীগড় প্রভৃতি বিখ্যাত 
শিল্পাঞ্চল । (৩) মধ্যগলার সমভূমি _এলাহাবাদের পূর্বাংশ হইতে আরম্ত 
করিয়া গঙ্গার উত্তরস্থিত উত্তর প্রদেশ ও নিহারের প্রায় সমগ্র অংশ লইয়। 

গঠিত এই অঞ্চল পলিসমুদ্ধ ও উবর। বাতিক গড বৃষ্টিপাত পশ্চিমাংশে ৪ *? 
হইতে পুর্বাংশে ৭০? পধস্ | জলবামু মুদ্ুভাবাপন্ন । স্থানে স্থানে সেচ-ব্যবস্থা 

পরিলক্ষিত হয়। কৃষিজ দ্রবোর মধ্যে ধান, গম, যব, জোয়াব, বাজর।, রাই, 
তিনি, ইক্ষু, কার্পাস, ভুট্রা, তামাক, ছে লা, মটর, অন্ডহর, স্যর) আফিং নীল, 

আম, লিচ প্রভৃতি প্রপান। লোৌকবসতি নিশি | ভাগলপুরের কেগুলিন ও 
রেশম শিল্প বিখ্যাত। বারাণসী, গোবঙ্ষপুব, নির্জাপুর, কয়জাবাদ, পাটনা, 
ভাগলপুব, মুঙছের, স্বারভাঙ্গ! মজঃফবপুর, ছাপরা প্রভৃতি প্রধান শহর । 

(৪) নিন্সগঙগার সমভূমি _গঙ্গা ও রক্গপুত্রের পলিদ্বাব। গঠিত এই সমভমি 
ও বছীপ অঞ্চলে বুষ্টিপাত অতান্ত অধিক, জলবায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও আর্ড এবং 
ভূমি উর্বর। ধান, গম, জোয়ার, বাজবা, ভূট্রা, পাট, তৈলবাঁজ, ইক্ষু, কার্পাস 
প্রভৃতি এই অঞ্চলের ফসল । স্থানে স্থানে তুতগাছে রেশমকীট পালিত হয়। 
পশ্চিম বঙ্গের আসানসোল* ও বাণীগঞ্জেব কয়লার খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। শর্কর। রাসায়নিক ভ্রবা, কাগজ, দিয়াশলাই, 
সিগারেট, চীনামাটি বাসন প্রভৃতি ন'না্বধ দ্রধোর শিল্প এই অঞ্চলে 
ব্রহিয়াছে । কলিক[তা, ভাটপাডা, টিটাগছ, শুবামপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ 

প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্প-কেন্দ্র। (৫) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ত্রহ্গপুত্র-বিধৌত 
'আসামের উত্তরাংশ লইয়। গঠিত ৫০০ মাইল দীঘ্ঘ ৫ মাইল প্রস্থ-যুক্ত এই 
'অঞ্চলের ভপঠ সমতল ও পাঁললিক শিলায় গঠিত, বৃষ্টিপাত ৮০*"র উপব, জলবায়ু 
স্ব ও আর্্র। ধ!ন, চা, তৈলবীজ, পাট, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি কৃষিজ 

দ্রব্য; খনিজ তৈল, চুন প্রভৃতি খনিজ ভ্রবা ; শাল, শিশ্ত প্রভৃতি বনজ ত্রব্য 
এবং রবার, সিঙ্কোনা প্রভৃতি নানাবিধ ফসল এই অঞ্চলে পাওয়া ঘায়। 

্রদ্মপুঞ্জই প্রধান নদীপথ | গৌহাটি হইতে শিলং এবং ডিষাপুর পর্যস্ত মোটর 
পথ রহিয়াছে । 

(গ) দক্ষিণের আলভূম্ী-_সমভূমির দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম-পূর্বে বিস্তৃত 
বিদ্ধয-রাজমহল পর্বতাঞ্চল হইতে কুমারিক শ্মস্তরীপ পর্যস্ত বিস্তৃত ভূভাগ একটি 
বিশাল মালভূমি । এই মালভূমি ছুইভাগে বিভক্ত । উত্তরে বিদ্ধা-রাজমহল ও 
অবক্ষিণে সাতপুরা-মহাদেব-মহাকাল-পরেশনাথ পাহাড়ের অস্তবতী ক্ষুদ্রতর মাল- 

,দ্ুুমিকে মধ্য ভারতের দালভূমিজ্ঞবং ইহার দক্ষিণাংশের বৃহত্বর ভ্রিতৃদ্দাকৃতি 
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ভূমিভাগকে দক্ষিণাপথের মালভূমি বলা হয়। ইহার পূর্বদিকে পুর্বঘাট 
( গড উচ্চতা ১৫০০ )ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট ( গড় উচ্চতা1৩০*০' ) পর্ততশ্রেণী। 
এই দুইটি পর্বতশ্রেণী দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতৈ আসিয়া মিলিত হইয়াছে । 
দক্ষিণাপথের মালভূমি প্রায্স ২৮০ ফুট উচ্চ এবং পুর্বদিকে ঢালু; এই কারণে' 
পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে নির্গত নদীসমৃভ পুর্ববাতিনী | 

মধ্য ভারতেব মালভূমিকে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত 
করা যায় £--(১) মধ্য ভারতের উচ্চভূমি_উত্তরে গাঙ্গেয় সমভূমি এবং 
দক্ষিণে নর্মদা-শোন অববাহিকার অন্তর্বতী কেলাসিত শিলাম্তরে গঠিত উচ্চভূমি 
ইহার অন্তর্গত । বাধিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৪০"; জলবায়ু মুহুভীবপন্ন । ধান, 
কার্পাস, ৫তলবীজ, জোয়ার প্রড়তি কুষিজ দ্রব্য এবং মর্মব এই অঞ্চলের প্রধান 
সম্পদ । ঝাসী ও জব্বলপুর বিখ্যাত শিল্প ও বাণিজ্যকেগু ৷ (২) রাজস্থানের 
উচচভূমি-_আরাবলীপবত এব* উহার উত্তব-পুব অঞ্চলের অন্তনুত্তি, দক্ষিণ 

রাজস্থানের পরত, পুব বাজস্থানেব উপত্যকাভূন্ম এবং নর্মদার উপত্যকাভূমি 
লইয়] গঠিত এই অঞ্চলের জলবাধু শুষ্ক ও চবমভা বাপন্ন ; বৃষ্টিপাত অপরিমিত 

ও অনিশ্চিত । সেচব্যবস্থার বিশেষ স্বিপা নাউ । জোয়।র, বাজরা, ছোলা, 
গম, ষব, ভুট্টা, তৈলবীজ ও কার্পাস প্রধান ফসল । লোকবসতি অল্প। পঞ্ু- 
চারণ অশ্বিবাসীদের প্রধান উপজীবিক।। এ অঞ্চলে কাপাস ও পশম বয়ন- 
শিল্প উল্লেখযোগ্য | এই উচ্চভূমিব মপ্য দিয়। কয়েকটি গুকত্বপুর্ণ বেলপথ 
বোম্বাই হইতে আগ্রা ও দিল্লী পযন্ত বিস্তৃত রহিফ্লাছে। আজমীর, জয়পুর, 
জাবু ও উদয়পুর এই অঞ্চলের বিখ্যাত শল্প ও বাণিজ্য বেজ্দর। (৩) থর 
মরু অঞ্চল- উত্তর-পশ্চিমে ক্ল্ি-বিধৌতি সমভূমি এবং দর্সিণ-পুর্বে আবাবলী 

পর্বত দ্বারা আবদ্ধ উষ্ণ মকুপ্ররতির ভূভাগ উহার অস্তুরগত। লোকবসতি 
অতাস্থ বিরল। জোয়ার ও বাজবা প্রধান কৃষিজ ভ্রব্য। বিকানীর উল্লেখ- 
যোগা নগর । 

দাক্ষিণাতোর মালভূমিকে তিনটি প্রাকৃতিক পরিমগ্লে বিভক্ত কর? 
যায় (১) দ্াক্ষিণাত্য অঞ্চল-_বর্তনান মৃহীশুর রাজ্যের দক্ষিপাংশ এবং 
মাত্রীজের পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর, মৃত্তিকা? 
সাধারণতঃ লোহিতবর্ণের ও বাধষিক বুট্টিপাত সাধারণতঃ ২০ হইতে ৪০, 
পর্ন্ত। কৃত্রিম সেচব্যবস্থাঁর সাহায্যে কযিকাধ সম্পাদিত হয়। ইহ] ভারতের 
অন্যতম দু্িক্ষপীডিত অঞ্চল । এ অঞ্চলের সেগুন, চন্দন, শাল গ্রভৃত্তি বনজ ; 
স্র্ণ, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, ৪৭ কয়লা প্রভৃতিধ্ধনিজ এবং ধান, গম, জোয়ার, 

বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, তৈলবীজ, কফি, চ1 গরভৃত্তি কষিজ দ্রব্য বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ । তৃণভূমিতে গবাদি পণ্ড ও মেষ প্রতিপালিত হয়। বিভিন্নস্থানে জল- 
বিছ্বাৎ উৎপাদিত হইতেছে। বয়ন শিল্প, সিমেন্ট, বিমানপোত নির্মাণ, সাবান, 
চন্দনটৈল গ্রভৃতি নানাবিধ ত্রব্য প্রস্ততির দিষ্প এ অঞ্চলে রহিয়াছে | মহীপুয়, . 
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ব্যাজালোর, বেলারা, কুর্ণল ও হায়দরাবাদ শিল্পগ্রধান অঞ্চল । (২) দ্বাক্ষিপী- 

ত্যের লাভা! অঞ্চল-_বর্তমান মহারাষ্র ও গুজরাট প্রদেশের সমগ্র কৃষ্ণমৃত্তিক' 
অঞ্চল, মতীশুর রাজ্যের উত্তরাংশ ও অধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ লইয়া! গঠিত এই 
অঞ্চলেব মুত্তিক' কুষ্ণবর্ণেব, উর্বর ও জলসঞ্চয়ী । বৃষ্টিপাত অল্প এব" জলবাধু উষ্ণ 
€ও শুদ্ধ! কার্পাস, জোয়াব, বাজরা, গম, তৈলবীজ প্রভৃতি প্রচব জন্মে । 
সহ্াদ্রির পুর্ব ঢালে বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে বহু কার্পান শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । সোলাপুব, গুলবর্গা, আকোলা, অমরাবতী, পুণা ও 

নাগপুব প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র। (৩) উত্তর-পুর্ব মালভূমি অঞ্চল-__-ছোটনাগ- 
পুবের মালভূষি, মধা ভাবতেন উচ্চভনিব পুর্বাংশ, পুর্বঘাটের উত্তরাংশ এবং 
মহানদী ও গোদাববীব উপত্যাক। লইয়া ইত] গঠিত। বুট্টিপাত ৪০” তইতে 
৬০” পযন্ত | এই মালডমি অবণা-সম্পদে সমুদ্ধ। অরণ্য হইতে শাল, লাক্ষা 

€ রেশমকীট আজ হয । নদী-উপত্বাক1 অঞ্চলে ধান, ভট্রা, জোয়ার, খাজব।, 
তৈলবীজ্. ডাল প্রভৃতি দ্গন্নে। কয়লা, লৌহ, অত্র, প্রভৃতি খনিজ এই অঞ্চলে 
গুঁচব পাওয়া যাষ। 

(ঘ) উপকুঙ্গভূমি-__ভাবতেব পশ্চিম উপকূলে অপ্রশস্থ এবং পুর্ব উপকূলে 

অপেক্ষারৃত প্রশস্ম সমভূমি বহিয়াছে ৷ উত্য উপ্কুলেৰ পশ্চাদভাগেই পর্ত- 
মালা অবস্থিত । বে, পশ্চিম উপকলেব পশ্চাদভাগে অবস্থিত পশ্চিমঘাট 
পরবতমাল1 এবটি উচ্চ অবিচ্ছিগ্ প্র।টীবেব গলায় কিন্ধ পূর্ব উপকলের পশ্চাদ- 
ভাগে অবস্থিত পুবথট প্বতমালা অপেক্গাক * অন্ুচ্চ ৬ বিচ্ছিন্ন পবতসমঞ্টি 
লইয়! গঠিত | পশ্চিম উপকূলে জুন হইতে অক্টোবর মাস পযন্ত প্রঠুব বুষ্টি- 
পাত হয় কিন্তু পুর্ব উপকুঁলে শীত ও গ্রাঙ্গে দুইবার মাঝারি ধরণেব বৃষ্টিপাত 
হইয়া থাকে । উভয় উপকূলঞ্চলভ প্রায় অভগ্ন এবং উভয় উপকুলেহ ক-নকগুলি 
লব্ণাত্ত উপহদ বয়ানে । পশ্চিম উপকূল দিয়া প্রবাহিত নদীসমৃ ত্ন্ব 
ও খবশ্রোত। বাপয়া উহাদেব মোহাশীয বিশেষ বদ্বীপ নাই কিন্ত পুব 
উপকৃলাঞ্চল দিয়! প্রবাহ নদীসমৃহ অপেক্ষারুত দীর্ঘ ও মন্দস্রোত। বলিয়া 
উহাদের মোহানায় বহু বন্ীপ বতিষাছে। পশ্চিম উপকুলের মৃত্তিক। বালুকা- 
প্রধান কিন্তু পূর্-উপকূলাঞ্চলেব মৃত্তিকা পপিপ্রধ্ান। তবে সামগ্রিক বিচারে 
বলা যাতে পারে যে ভাবত্েব উপকূলীয় »মন্মি অঞ্চল উর্বর, এবং কৃষি ও 
শিল্পসম্পদে সম্বদ্ধ । এতদঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থ। উন্নত এবং লোৌক বসতি নিবিড। 

পশ্চিম উপকূলের সমভ্মিকে নিয়লিখিত কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিমশুলে 
বিভক্ত কব যায় :--(১) কচ্ছ-কাঠিয়াবাড়-গুজরাট অঞ্চল__ইহ1 একটি 
বৃষ্টিহীন, অন্র্বর ও বন্ধুর জ্্থণ্ড। অনুকূল জলবামুযুক্ত অঞ্চলে গম, ধান, 
জোয়ার, বাজর] ও কার্পাস জন্মে। চুনাপাথর ও লবণ প্রধান খনিজ। 
গুজরাটের পুর্যাঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ। দমন, রা, ব্রোচ, বরোদা, আমেদাবাদ 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নগর ; কাণুডী। নবনিহিত বন্দর । (২) কন্ধাণ উপকুজ-- 
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বোদ্বাই হইতে গোয়া! পর্যস্ত বিস্তৃত এই উপকূলভূমির জলবামু মৃতু ও আর্দ্র 
বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮**। পার্বত্য অংশে সেগুন, শাল ও আবলুস্ 
বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য রহিয়াছে । সমভূমি অঞ্চলে নারিকেল, স্ৃপারী ও ধান 
প্রচুর জন্মে। নদীসমূহ খরশ্রোতা হওয়ায় নাবা নহে, তবে কাষ্ঠ পরিবহন ও 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । লোকবসতি ঘন। বোম্বাই 
বিখ্যাত বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। ইহ] ভারতের অন্তান্ত অংশের সহিত রেলপথ- 
দবাগা সংযুক্ত । (৩) মালাবার উপকুল--গোয়া হইতে কুমারিক। অন্তরীপ 
পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপকুলভূমির জলবায়ু মুদু ও আদ্র। পার্বতা ভূমিতে সেগুন, 
চন্দন, আবলুস্, সিঙ্কোনা প্রভৃতি বৃক্ষের বন ও সমভূমি অঞ্চলে ধান, নারিকেল, 
রবার, স্থপারী, এলাচ, মরিচ প্রভৃতি জন্মে। লোকবসতি ঘন। নারিকেল 
সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প, মৎস্য ও ববার শিল্প এই অঞ্চলে বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 
মালাবার উপকূলাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে রেলপথ বিস্তৃত রহিম়্াছে। কালিকট, 

অ্রিবান্দ্রাম, আলেপ্পী, কুইলন প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। 

পূর্ব-উপকৃলের সমস্ূমিকে নিয়লিখিত কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে 
বিভক্ত করা যায় £-(১) কর্ণাট ব1 তামিল অঞ্চল__পশ্চিষে কার্ডামন 

পর্বত, উত্তর-পশ্চিমে মালভূমির প্রান্তভাগ, পুর্বে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে কৃষ্ণা 
নদী ও দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পধস্ত বিস্তৃত পাপলিক শিলাস্তথরে গঠিত 
কর্ণাট অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। নেচব্যবস্থার সাহাযো জোয়ার, 

বাজরা, ধান, বাদাম, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক, চা, নারিকেল প্রতি রুধিজ 

ত্রব্য উৎপাদিত হয়। শুফ পার্বত্যভূমিতে মেষ পালিশ হয়। পাবত্য 
বনভূমিতে চন্দন, আবলুস্, সেগুন ও সিক্কোন1 বৃক্ষ জন্মে। অভ্র ও লবণ 
খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রধান। উপকূলের সর্বত্র শঙ্খ, মৎস্য এবং স্থানে স্থানে 

মুক্তা সংগ্রহের ব্যবসায় আছে । লোকবমতি ঘন। মান্রাজ, তুত্বিকোরিন, 

কুদ্দালোর, নেগাপত্তম, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, তিনেচ্ছেলী, মারা, পন্দীচেরী 
প্রভৃতি এই অঞ্চলের বন্দর ও শিল্পবাণিজোর প্রধান কেন্দ্র। পাট, তৈল, 

নারিকেলের ছোবডার দড়ি, চুরুটঃ সাবান, দিয়াশলাভ প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প 
এ অঞ্চলে রহিয়াছে । (২) অন্ধ, ও উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চল_ কৃ! 
নদীর উত্তর হইতে মহ্ানদীর মোহান। পধন্ত বিস্তৃত ও উবর মৃত্তিকাযুক্ত 
এই অঞ্চলের জলবাযু অন্যান্ত উপকূলাঞ্চল অপেক্ষা শুষ্ক । ধান, জোয়ার, 
বাজর1, মল, নারিকেল, ইক্ষু, প্রভৃতি রূধিজ দ্রব্য; ম্যাঙ্গানীজ, লবণ গ্রভৃতি 
খনিজ দ্রব্য ; পার্বত্য বনভূমিতে শাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ এই অঞ্চলের 
প্রারুতিক সম্পদ। লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। ধকলিকাঁত। হইতে বিশাখা- 
পত্তনম্ পর্বস্ত উপকূলাঞ্চল দিয়! রেলপথ প্রসারিত রহিমাছে। এই অঞ্চলের 
জাহাজ নির্মাণ, লবণ ও মত্ল্ত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য | বিশাখাপত্তনম্, কটক, 
পুরী গ্র্ভৃতি বিখ্যাত শিল্পকেন্ত্র। 



জলবায়ু ও প্রারৃতিক পরিমল ৮৯ 

প্রশ্নোতর 

].1069176 28: 738.0019] 15101 (0,007 55560) ৬1586 215 002 টোটো ঞাগ 

5017510678010105 2 2, 50005 01 29,009] 15701)5 ?% 

(প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল কাহাকে বলে? প্রাকৃতিক অঞ্চল পাঠের সময় কি কি বিষয় স্মরণ 
ব্রাথা প্রযোজন ? ) (পৃঃ ৫২-৫৩) 

2, [20০9 100 00017 126019) 15670105001 006 ৮০:10. 06 01৮1064 ? 7 ৪006 

1৪1) 00 12058660178 00510101517 0 18619] (0 060) 

(পৃথিবীকে কয়টি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিশ্তু কর! যায? উহাদের নাম লিখ এবং চিত্র 

অন্কন করিয] উহাদের অবস্থান নিদেশ কব ।) (পৃঃ ৫৩-৫৬ ) 

3,109055০0196 005 7 20079115810 11516 18101 0600 ০৮616125650 1015518 216 

006 171৮% 21111751006018] ৮6660০01017) (0 0 5৭) 

(কঠিন কাষ্টহুক্ত চিরহবিৎ বুদ্ধের বনভূমি যে প্রাকৃতিক পবিমণ্ডলেব স্বাভাবিক উদ্ভিদ তাহার 
বর্ণনা কর ।) ( নিবক্ষীয পরিমগ্ডল, পৃঃ ৫৬-৫৮ ) 

4 1,70866, 01385511595 0170 20০01) 191 0106 01161 41525 011058001৭1] (0558- 
1900০ 1] 016 0110 দি ওও0)1702 61165100015 01 50091007010 06৮৪)010]760 
94 01696 16107) 

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৃণশুমি অঞ্জলসমূহের শ্রেণীবিভাগ সাধন পূর্বক উহাদের প্রত্যেকটির 
অবস্থান ও ড২পত্তির কাঁবণ নিদেশ কর। প্রত্োকটি তৃণভূমি অঞ্চলের নৈষধিক অবস্থা সম্পর্কে 

খঅ[লোচনা কর।) (স্তাভানা জলনাবু, পৃঃ €৮-৮* । ও শ্েপ-জ নবাযূ, পৃঃ ৭১-৭২) 

51-090809, ০185911% 130 €£৮০ ৪1010161৪06 ০01500£ 005 00166 65618 0 
0176 ৮৮০0110. 

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান মধ অঞ্চনে সমূহের শ্রেণীবিভাগ সাধন কর, অবস্থান নির্দেশ কর এবং 
উহাদের প্রচে।কটির স"ক্ষিপ্ত বিৰরণ লিখ |) [ উফ্ণমক পৃঃ ৬২-৬৩ , মধ্য অক্ষাংশেৰ মরুমণ্ডল 
পৃঃ ৬৭-৬৯ এবং হিমমক (তুজ্দ্রা ও মেকদেশীয় উচ্চভূমি ) পৃঃ ৭৪-৭৫ ] 

6. [31১01850151) ৮6156] ০70] ৮610061810৩ 62৭0 ০০৭৪০ 9120. ০09০1 (67719018106 
00621710 ০0111701165 910 17301102005 01161177911) 15900005501 (1211 00018 0]9 « 

( হিমশীতোঞ্ পূর্ব উপকূলীয় ও পশ্চিম প্রান্তীয় নাতিশীতাঞ্ সামুক্তিক পবিমগ্ুল চুইটির মধ্যে 
পার্থকা নির্দেশ কব এব" এ ছুইটি পবিমণ্ডলের অন্তর্গত দেশসমুহের বৈষয়িক অবস্থাব আলোচন! 
কব ।) (পৃঃ ৬২-৭০, *২-৭৪) 

7,102520106 লা] 4০০০010৮191 006 01912065115055 01 01170786601 015 
€৫801) আ1)০5 5016 ৬৮00৫ ৪৮ ৮116610) 10165059915 0100 10105111708 2800181 ৬০৫০- 
081010105, 

(কোমলকাষ্ঠধুক্ত চিরহবিং সরল বর্গীয় বৃক্ষেব বনভূমি ষে প্রাকৃতিক পরিমগ্ডলের ন্বাতাবিক 
উদ্ভিদ তাহার বর্ণনা কব এবং তদঞ্চলেব জলবাযুব বৈশিষ্টাসমুহ উল্লেখ কব |) 

( তৈগ1 অধ্ল, পৃঃ ৭*-৭১ ) 

রি রা ঢয]8] 006 80006 55506100106 01485100900] 0৫ ৮0210 01117001055. 
(0, 5] 

(কুাইঞ্পেন পদ্ধতি অনুসারে পৃথিীর জলবামুর বিভাগ ষন্বন্ধে বাহ! জান লিখ 1) (পৃঃ ৭৫-৭৭) 

(00007806270. 00208500065 20501611806 (5 01 0110096 
101) 086 10010800108] (507. (তু, ১63) 

(মৌহ্যী ও ভূমধ্যনাগরীয় পরিমগ্ুলের তুলনামূধক আলোচনা করিয়া উহাদের পার্থক্য 
দেখাও |) 



৯০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

[ নির্দেশ £ ভূমধ্যসাগরীয় ও মৌস্থ্মী জলবায়ুর তুলনা ] 
ভূমধ্যসাগ্করীয় জলবায়ু 

অবস্থান--ভুমধ্যসাগবীঘ অঞ্চল মহাদেশের 

পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ৩১০ হইতে ৪৫০ উঃ ও দঃ 

সমাক্ষরেখার মধো শীতকালে পশ্চিমা এবং 
গ্রীষ্মকালে আয়ন বাধুবলযে অবস্থিত। 

জলবায়ু_--(১) ভূমধ্যসাগরীয অঞ্চলে শীত- 

কালে বু্টিপাত হয় এব' গ্রীষ্মকাল সাধাবদতঃ 
শু থাকে । (৯) উমধানাগবী'ম অঞ্চলে বাঁধিক 

গড বৃষ্টিপাত প্রায় ৩০1 (৩) ভূমধাসাগবীঘ 
অঞ্চলে পশ্চিমাবাধু প্রবাঁচেন ফলে বৃষ্টিপাত হয়। 
(৪) ভূম্প্যনীগবীয় অঞ্চলে শ্রীক্ম ও শীতকালীন 
উত্তাপ পর্যাধক্রমে ৯০০ ফাঃ ও ৫*" ফাঃ। (৫) 

বৎসরেব অধিকাংশ দিনত আকা” নির্মেঘ 
থাকে। 

উত্তিদ্ব-__(১) পাকৃতিক উত্ভিদের মধো ছোট 

ছোট বুক্ষ ও ঝোপ-ঝাডই অধিক। পবাপ্ত 

ৃ্টিযুক্ক অঞ্চলে ওক এবং চিবহবিৎ বুক্ষেব অবণ্য 

দুষ্ট হয়। (২) কৃষিজ উদ্ভিদের মধো আহুর, 
গীচ, ডুমুর, কমলালেবু, কলা প্রভৃতি ফল, গম, 

যব প্রভৃতি খাদ্যশস্ত এবং বেশম প্রধান। (৩) 

কৃষিকার্ধ সাধারণতঃ শীতকালে হয় । 

মৌন্ুমী জলবায়ু 
অবন্ছান-_মৌদ্রমী অঞ্চল মহাদেশের পুর্ব- 

প্রান্তে প্রায ২** তইতে ৩** উঃ ও দঃ সমাক্ষ- 

বেখাব মধ্যে আয়নধাযুবলযে অবস্থিত । কিন্তু 

এখানকার বাধুপ্রবাহ আয়নবামু অপেন্সা স্থানীয় 

কাবণে অন্তদিক হইতে অধিক প্রবাহিত হয় । 

জলবায়ু--(১) মৌসুমী অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে 

বুষ্টিপাত তয এবং শীতকাল শু খাকে । (১) 

মৌন্ুমী অঞ্চলে বাঁধিক গডবুষ্টিপাত পাষ ৫০2 

৭৫/1 (৩) মৌহ্রমী অঞ্চলে মাধনবাযু অপেঙ্গ 
স্থানীয় কাণে সগ্ান্থ দিক হইতে আগত বাধু 

পবাহেব ছ্বাবা খুষ্টিপাত হয | 8) মৌহুমী 

অঞ্চলে শ্রীঙ্গ ও শীতকালীন উত্তাপ পর্যাধন'মে 

৯» ফাঁঃও ৬০ ফাঁঃ। (৫) বসবে অধিকা"শ। 

দিনই আক।শ মেঘাবৃত থাকে । 

উত্ভিদ্_(.) দেগুন, শাল প্রতি চিয়ভবিৎ 

বুশ্গেব অরণ্য দৃষ্ট হয । এই অঞ্চল বনচসম্পদদে 

সমৃদ্ধ । (”) কৃমি উদ্ছিদের মধো ধান, পাট, 

গম, জোযাব, বাদবা, কার্পাস, শশা, অতসী, যব, 
টৈলবীভা, চ1, কফি, ভাঁমাক পিনকোন।, ববার, 

ডাল প্রভৃতি প্রধান | (১) কৃষিকার্ম সাধারণতঃ 

গ্বীগ্মকালে হয। 

10. £১০০০% 101 006 ৮9712051016 01500100010, 01181100911 111 [15018 210 
51007 15 £020০6 01) 017০ 01151 70100 015, (0০, 0,158) 

(ভারতে বৃষ্টিপাতের তারতমোর কাঁবণ নিদেশ কর এবং শম্ত-উৎপাঁদনের শ্গেঞ্জে এই 

তাবতমোর প্রভাব নির্ধারণ কর ।) (পৃঃ ৭৭-৮১) 

11, 0৮018 002 1006015 ৪.000701101105 107 076 ৬1006119101091) 10 117019, 

(ভারতে শীতকালীন বৃষ্টিপাতের কারণসমূহ নির্দেশ কর ।) 
(ভারতেব 'শরৎ ও হেমস্তকাল” এবং 'শীতকাল' অংশ দুইটি দেখ । পৃষ্ঠা ৮*-৮১, ৭৭-৭৮ ) 

12101%196 [1509 10709 1150019]651005. 
01100916, 1070001005 8.00. 11001151165 07 €8.01) 16610), 

[06501106 8100 20007 101 1)% 
(0. 0.48) 

(ভারতকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমগ্ুলে বিভক্ত কর এবং প্রতোকটি পরিমগ্ডুলের জলবায়ু, 
উৎপন্ন স্্রব্য ও শিল্প সংগঠন সম্পর্কে লিখ 1) ( পৃং ৮১৮৮)? 

13 11185605066 100 1505162706 00 056 ৮৪116521006 080685 006 1291361)05 
০৫ &1%12100821)6 015 0051 60010020010 200%10165 0৮006 0/611615 ০0: 0518 ৬০116, 
(0০. 0,159) 

(নদী উপত্যকা অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের যে প্রভাঝ 
লক্ষ্য কর] যায় তাহা দৃষ্টাসববরূপ গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্লটির সাহায্যে বুঝাইয়া লিখ ।) 

(পৃঃ ৮৩৮৭ 0 
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ক (00100216810 5000586 006 5551 5085 04 [10018 1010 (156 9656 00851" 
(0. 07.,58) 

(ভারতের পূর্ব-উপকুলের সহিত পশ্চিম-উপকুলের তুলনামূলক আলোচন! করিয়া উহাদের 
পার্থক্য নির্দেশ কর |) (পৃঃ ৮৭-৮৮) 

15 :3017316 0106 0210) 06020016506 0065 20010 005 01 6176 9000106101) 019680 

0£ 17,919 (দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলের অর্থ নৈতিক সঙ্গতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ | ) 
( পৃঃ ৮৫০৮৭ ) 

16 105501166 01) 01177026606 1016 70821072024 85207, 10108660126 07116576176 
৫5১০5 01 86170016015 210. 82010310079] 07090005517) 50,013 2, ০11009610 15£101 
(170 561) 

(লিরঙ্গসীর় অঞ্চলের জ্লবাযূর বিবরণ লিগ । এই অঞ্চলের বৃমিকার্ধ ও কৃষিজ স্বব্যেব 

নির্দেশ কর 1) (পৃঃ ৫৬-২৮ ) 

পঞ্চম অধ্যায় 
পৃথিবীব্র লোকসংখ্যা ও বসতিঘনত্ব 

অর্থ নৈতিক গোলের দৃষ্টিতে পৃথিণী চ্টা নিবপেন্দ একটি জপিগু মাত্র 
নহে, উঠ। তইল মাননজাতিব বলাম ছানষেব আবাসস্থল হিসাবে 

পৃথিবীব উপযোগিতাৰ বিচাব বিশ্লেষণ কবাহ আর্থনোতক ভগোলের প্রধান 
বিষয়পত্থ। এহ শান্্রেব আলোচনায় মান্ষ ভইল মুখ্য । কাবণ, বিএন 

পরিবেশের মধ্যে যে সমস্ত বৈময়িক ক্রিয়াকলাপ সাধিত হয় ভাব কঙ্গকাত) 
মাভষ নিজেই । মানুষই [নিজ প্রয়োজনেব তাগিদ ভ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন 
করে এবং উতৎপাদত সামগ্রীর বণ্টন ৪ ভোগ কাবয়। থাকে । সবদাই 

কর্মতৎপর ও উদ্যমশীল মান্তষ আজ পথিবীব নানাস্থানে বসতি বিস্তাব কবিয়। 

স্কাণীয় সম্পদ আহবণ কবিয়। ৮৯লিয়াছে ! কিন্তু সম্পদ আভহবণেব ক্ষেত্রে স্থানীয 

বনতিঘনত্বেব একটি না 

গুরুত্বপুর্ণ সম্পর্ক 
পৃথিবী স্থলভাগেব আযন ও জনসংখ্যা 

1 বদতিঘনত্ব 
র্ হিয়াছে বলিয়া মহাদেশ আযঙন জনস*গ](১৯৫*) প্রতি বগমাইল 

পথিবীর লোকবসতি কোটি বগমাইল (কোটি) (১৯৫০) 
সম্প কি ত আলো- - | - 

চনাও অর্থনৈতিক | এশিযা রে রর : 
আফিক। ১১৬ ১৬৭৮ | ১৭ 

ভূগোলেব স্ুঙ্গীভূত । উঃ আমেবিকা * ৯৪ ২১৬ র ২৩ 
১৪৯৫৩ লালে দঃ আমেবিকা ৪ ৬৯ ১১৩ | ১৬ 

পথিবীর মোট জন- | ইউনে[প * ৩৯ 8৫০. ১৪২ 
ংখ্যা কিঞ্চদধিক | ওশিয়ানিয়া ৰ *'৩৩ ১৩. | ৪ 

২৪* কোটি বলিয়া |আ্টার্টটিক| ; _ **১ |_ - |_ 7 
রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক মোট ৃ রি ৫ 
'্ুমিত হয়। তবে লোকবলত্কি পৃথিবীর সকল অংশে লম্ভাবে ব্টিত 
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নহে। পুথিবীর প্রান্ম অর্ধেক অধিবাশী দ: পুং এশিয়ার অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে 
বসবাস করে। এই সমন্ত অঞ্চলের মিলিত আয়তন সমগ্র স্বলভাগের প্রায় 
১৪% | পৃথিবীর প্রায় ২৫% অধিবাসী ইউরোপ মভাদেশে বসবাস করে__ 
মোট স্থলভাগের মাত্র ৭% অংশে । উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মিলিত 
আয়তন এশিয়ার আয়তনের প্রায় সমান হইলেও পুর্বোক্ত অঞ্চল ঢুইটিতে 
মিলিতভাবে এশিয্বা মঙ্গাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫% এবং পৃথিবীর 
মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৩% বসবাস কবে। 

বসতি বণ্টন ও ঘনত্ব তারতম্যের কারণ (08889 0£ 0.০ ৮৪139- 

€£00. 0 00192186010 061751159 )- আঞ্চলিক জনসংখ্যা বণ্টন যে 

সমত্ত কারণগুলিব উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাহাদ্দিগকে আমরা প্রধানতঃ 
তিন শ্রেণীতে ব্ভিক্ত করিতে পারি। (১) প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত হইল 
স্থাশীর্ অবস্থান, জলবাধু ও ত্ৃপ্রকৃতি। ইহাদের প্রভাব সর্ককালীন ও 

সর্বস্থানীয়। এই সমস্ত পাথিব পরিবেশ মানুষের সম্পদ আহরণ পদ্ধতিকে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া জনসংখার বন্টন ও ঘনত্ব্ক 

নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । প্রারুতিক পরিবেশের এই উপাদানগুলি বৈষয়িক 
ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অন্কুল (বা প্রতিকূল ) হইলে স্থানীয় জনসংখা। বৃদ্ধি 
(বা হাস)পায়। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্থর্গত তইল খনিজ দ্রেবা, জল, 
মৃত্তিক?, উত্ভিদ্, জীবজন্ত প্রভৃতি স্থানীয় সম্পদ। ইহারা কখনও ব্যষ্টিগত 
ভাবে আবার কখনও বা সমষ্টিগত ভাবে আঞ্চনিক জনলংখ্যার বণ্টন ও ঘনত্ব 
নিজপণ করিয়া থাকে । তবে ইশাদের প্রভাব সবকাপীন বা সর্বস্থাশীয় নভে । 

কেবল মাত্র যে সমস্ত অঞ্চলে প্রারুতিক সম্পদেব এই সমস্ত উপাদান পর্ষাপ্ন 

(বা সামান্ত ) পরিমাণে রহিয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলেই লোকবনতি নিবিড 

€ বাবিরল) হইয়া থাকে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে সমন্ত 
অঞ্চলের মুর্তিকা উর্বর, জলবাধু কষিকাষ ও মন্ুষাবাসের উপযোগী, পরিবহন- 
বাবস্থ। উন্নত ধরণের এবং যে সমস্ত অঞ্চলে খনিজ দ্রবা, জলবিহাৎ্ শক্তি ও 

সেচব্যবস্থার পধাপ্ত স্রযোগ স্থবিধা রহিয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলেই লে।কবসতি 
নিবিড ভইয়! উঠে । (৩) তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইল মানুষের সাংস্কৃতিক 
পরিবেশ । উন্নত শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, রীতিনীতি, ধর্মমত, রাষ্ট্রূপ প্রভৃতি 
প্রবর্তনের ফলে যে সমস্ত অঞ্চল স্থানীম প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বীয় আয়ত্তে 
আনিয়া পাধিব সম্পদের পরিপুর্ণ আহরণ ও ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে 
সেই সমস্ত অঞ্চলের বসতিঘনত্ব স্বভাবতই নিবিড় হইয়! থাকে । সাংস্কৃতিক 
পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান আঞ্চলিক বসষ্টিতবন্টনের উপর বিশেষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে তাহাদিগকে আমর] নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ 
করিতে পারি। (ক) শিল্প সংগঠনে কারিগরী বিদ্ভার প্রয়োগ--ধে দেশ 
শিল্প সংগঠনে ঘত উন্নত কারিগরী বিস্তারঞ্প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছে 
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দেই দেশের লোকবসতি তত নিবিড হইয়াছে । (খ) জনন্বাস্থ্য সংবক্ষণ_. 
জনম্াস্থ্য সংরক্ষণে যে দেশ যত অগ্রণী সেই দেশে সাধারণতঃ মৃতহারের স্বল্পতা 
হেতু লোকবসতিও তত নিবিভ হইয়া থাকে | (গ) পারিবারিক আয়তন 

সম্পফিত মতবাদ--এক একটি পবিবারেব অস্থর্ভুক্ত সভ্যসংখ্যার পরিমাণ 
সম্পকিত মতবাদ৪ জনসংখ্যার হাস বুদ্ধির সহায়ত! কবে। (ঘ) বিদেশ 

হইতে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা ও উহাব পবিমাণ__ইহ1 সাধারণতঃ অদশ্য 
রপ্তানী, নিজদেশে বৈদেশিক শরঃণকাবীদেব ব্যয়,াবদেশে নিযুক্ত লগ্লী হইতে 
আয় এবং বিদেশাগাত খণ ও দানের উপব বিশ্মভাবো নব করে । এইরূপ 

বহিবাগত আয়েব সাহায্যে দ্েশগত বধিত জনপাধারণের চাতিদা মিটান 
সম্ভব বলিয়া ইঠ5। আঞ্চলিক জনস*খ্যাবুদ্ধিব সহায়তা কবিয়াথাকে। এই 

কাবণে যে দেশ বহিবাগত আবে শশমতা ও পরিমাণ অ'ধক ( বা অন্ন), 
অন্।ন্য অবস্থ। অনুকুল হহভলে সেউ ৫দশেব জনস*খ্যাও অপিক (ব। অল্প ১তইয় 

থাকে! ($) ইউপনিবেশিক সাম জোব সন্ধার] ব। প্রসার াবতিন্ন 

উপনিবেশ অঞ্চল হইতে খাছ্াামগ্রী ও আন্বান্থ দ্রল্যের আমদাশীণ পাবমাণ 

নির্ধাবণ ববিজ। মল দশের জনসংখ্যাব হাসবুদ্ধ নিবপণ করিয়া থাকে। 

বসাওঘনত্বতাবতম্যেব উপপোন্ত ববণগ্ত প কখনও পা পাষটিগত ভাবে আবার 
কখন ৪ ব। সমগ্টিগতভাবে স্থাশাধ "্স ঞ্চলিক বসতঘন্ত শিপাবণ কবিয়| খাকে । 

উদাহরণ (দা%:৪00015) বস তল কাতার তম্যেব উপকোক্ত কাখণসমূৃহ 
পণ্থপীব বিডিননদেশে কি গাবে বসতিবন্টন ৪ ঘনন্ক তির্ণাতণ কবিরা খাকে 
তাহাব উদ্াহবণ স্ববপ আমবা জনস'খ্যাবা দক ভহতে ছুভটি ব্পবাতধর্যী 
দেশ _অস্টোলয়। ও ভাবতে জনমংখ্য। ও বসন্ভিবণ্টনেব ব্ষিয উল্লেথ করিতে 

পাবি। 

অস্টে,লিয়ার জনমংখঢ। বন্টন € 101561100011027 01 10012019008 

81) 05808118)--অস্টেশিযাব জন" খা! বণ্ন প্রসঙ্গে ইহা সবপ্রথম 
উল্লেখযোগ্য যে অস্টেপীয় সবকাব “শ্বেত-অস্ট্রেণীয় নাত (৬106 

45050211217 001105 ) গ্রবজন কাবয়া এদেশে অশ্বেতঙ্াতব বসবাস নিষিদ্ধ 

করিয়। [দয়াছেন। বিম্থ অস্টেলফজার জলবাধু শ্বেতজাতিব বসবাসেব 
সম্পূণ উপযোগী হে । “শ্বেত-অস্টেলীয় নীতি” সামাজক ও অর্থ নৈতিক 
এই দুইটি তথখ্যেব উপব এুতিষ্ঠিত। প্রথমত :, সামাক্তক দিক হইতে অস্টরে- 
'িয়ায় বাসেচ্ছু যে সমস্থ শ্বেতাঙ্গ তাাদেব সমাজ জীবনকে অস্ট্রেলীয় সম্ক্ত 
জীবনের সহিত মিলাইযা পইতে না পারিবে তাহাদিগকে, এবং *: ও পুঃ 
ইউবোপ এবং এশিয়াব কেন অধিবাসীকেই এই দেশে বসবাতসব অধিকার 
দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক দিক হইতে জীবনষাজ্রাব নিয়মণন- 
সম্পযন অধিবাসীর। এদেশে আ'িলে অস্ট্রেলীয় জীবনষাত্রাব মান ত্রাস পাইবে, 
এই কারণেও অনুন্নত দেশের অধিবাসীদের এদেশে বসতিস্থাপনের অধিকার 
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নাই। বর্তমানে ইংরেছপ্রধান ইউরোপীয়গণই এখানকার অধিবাসী ও 

শাসনকর্তা । তবে প্রপঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে বর্তমানের জীবনমান 
অক্ষুপ্ন রাখিয়াও অস্ট্রেলিয়ার ২ কোটি পরিমিত লোকের বাপস্বানের সবি 
রহিয়াছে । 

১৯৫৪ সালের আদম স্থমারী অন্থসারে অস্টেলিয়ার লোকসংখ্যা ছিল ৯ 
লক্ষ, আয়তন ২,৯৭৪,৫৮১ বর্গমাইল ; প্রতি বগমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় 
৩জন। এই কারণে অস্ট্রেলিয়াকে পৃথিবীর সভাদেশগুলির মধ্যে সর্বাপেকা। 
জন্বিরল দেশ বল। হয়। আঞ্চলিক জনসংখ্যার ঘনত্ব স্থানীয় বৃষ্টিপাত, উত্তাপ, 
সেচকাযের শ্ষোগ-ন্থবিধা, খনিজ দ্রব্যের বিগ্যমানতা, যানবাহনের স্রষোগ- 
সুবিধ। প্রভৃতির উপর নিরর করে। যে অঞ্চলে কৃষিকাধের স্থবিধা, খনিজ 
সম্পদের প্রাচুর্ধ, শিল্পন্াণিজোঃর প্রসার ও সমতল তপ্রক্কৃতি রহিয়াছে, সেই 
অঞ্চ্রে লোকবসতি ঘন হয়; আবার যে অঞ্চলের ভূপ্রকাত বন্ধুর, অরণ্য- 
স্থান নিবিড, জলবায়ু মন্থুষ্যবানের প্রতিকূল, কৃষিকাধ ও শিল্প-বাণিজ্য 

অনুন্নত, সে অঞ্চলে লোকবসতি বিরল হইয়া থাকে । 

ব্ুবিস্তুত অস্ট্রেলিয়ার জনসংখার ঘনত্ব সর্বত্র সমান নহে । একমাত্র 
খনিজ সম্পদে সম্ুদ্ধ দঃ পঃ প্রাস্তদেশ বাতীত পশ্চিমাংশের মালভূমি ও মধ্য- 
ভাগের অধিকাংশই শুষ্ক ও মকপ্রায় হওয়ায় এই অঞ্চলে লোৌকবসতি অতি 

বিরল*_-গ্রতি বর্শমাইলে ১ জনেরও কম। উত্তরের ক্রান্তীয় মৌন্মী 
জলবামুযুক্ত অঞ্চলসমূহ শ্বেতাঙগ-বসনাসের উপযোগী নহে । এই অঞ্চলে জন- 
খ্যার ঘনত্ব প্রতি বগমাইলে প্রায় ১ জন। কেবলমাত্র দঃ পুঃ ও দঃ পঃ 

প্রান্তে এবং পুব উপকূলাঞ্চলে লোকবসতি নিবিড়। কারণ--(১) অস্ট্রেলিয়ার 
দঃ পুঃ ও দঃ পঃ প্রান্তে বৃষ্টিপাত অধিক, উত্তাপ অল্প এবং জলবাঘু শ্বেতাঙ্গ- 

বসবাসের উপযোগী ; (২) নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশের পোট জ্যাকমন নামক 
স্থানে সর্বপ্রথম শ্বেতাঙ্গ গুপনিবেশিকদের বসতিবিস্তার হয় এবং পরবতীকাণলে 

এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়। দঃ পুঃ উপকূলেই বসতি বিস্তার লাভ করে? (৩) দঃ 
পুঃ উপকূলের অন্তর্গত নিউ সাউথ ওয়েলস্ ও ভিক্টোরিয়। প্রদেশে প্রথম ন্বর্ণথনি 
আবন্কৃত হয় এবং পরবর্তা কালে এতৰঞ্চলের নানাবিধ খনিজ লম্প্কে কেন্তু 
করিয়া বসতি গড়িয়া! উঠে; (৪) দঃ পুঃ অংশ মেষপালনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী, সেজন্য এ অঞ্চলে লোকবসতি ঘন; (৫) সমগ্র দঃপুঃ অংশে,বিশেষতঃ 

সপ জপ [পরপর এ আত 

*অর্থ নৈতিক সঙ্গতি হিসাবে অস্ট্রেলিয়াকে একজন ফ্)টাত ভৌগোলিক একটি কাল্পনিক 
রেখান্বার! দুইন্তাগে বিশ্ুক্ত করিম্লাছেন। এই রেখাটি পঃ অস্ট্রেলিয়ার জেরান্ডটন ও দঃ অক্টরেলিয়ার 
পোর্ট অগাস্ট, নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্রোকেনহিল এবং তথা হইতে কাপে্টারিয়! উপসাগরকে 

সংযুক্ত করিতেছে । এই রেখার উত্তর-পশ্চিমাংশ শুমরু ব৷ মরুপ্রায় এবং অনুরত অঞ্চল এবং 

ইহার দক্ষিণ ও পূর্বাংশ বিশেষ সমৃদ্ধ । 
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থাকায় লোকবসতি নিবিড ? (৬) পুর্ব উপকৃলাঞ্চলেই অস্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান 

বন্দর ও রাক্জধানীসমূহ অবস্থিত, এই কারণে এ অঞ্চলে লৌকবসতি নিবিড় ; 
€*) অস্ট্রেলিয়ার সমগ্র অংশের মধ্যে পূর্বাংশেই রেলপথের প্রসার অধিক এবং 
লোৌকবসতিও ঘন? (৮) ভূমধানাগরীয় জলবায়ু সেবিত দঃ পঃ প্রান্তে অশ্তকূল 
জলবায়ু, কৃষিকাধের স্তবিধা, খনিজ দ্রব্যের-- বিশেষতঃ স্বর্ণের নিগ্ভমানতা ও 

ব্নজ শৈল্পের প্রনার হেতু লোকনলত ঘন। বতমানে অস্ট্রেলিয়ার সমগ্র 
জনসংখ্যার ৫১% ব্রিসবেন, সিভনী, মেলবোন, এযানডিলেড, পার্থ, এবং ভোবার্ট 
শহরেই বসবাস করে। 

র জনসংখ্য। বণ্টন (13156186090, ০: 09000186103) 

8 [0পা5---১৯৬১" সালেক আদম ন্রমাবী অন্ুলারে ভারতের 
জলসংখা ৪৩৭২ ( পবিবঙ্তন সাপেক্ষে) কোটি, আমুত্ন ১,২৬১,৪১১ 
ব্মাইল (১৯৬২ ) এবং প্রতি বর্গমাইলে জনস*খ্যাব ঘনহ গডে ৩৮৪ (জম্মু ও 
কাশ্মীর বাতীত )। াঁকপ্ক বহু বিস্তুত ভাম্তেব জনসংখ্যা ঘনত্ব 
সবত্র সমান নহে । রাজ্যসমহেব মধ্যে কেবালায় প্রতি বগ মাইলে 
সর্বাপেক্ষা অপ্িকসংখ্যক লোক বাঁস কবে-_-১১২৫ জন । কিন্তু জম্মু ও কাশ্ীরে 
প্রতি বর্গ মাইলে লোকবসতি অর্তি অল্গঈ_মাত্র ৫১ জন (অন্ঘিত)। মহাবাষ্ট, 
গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, মৃধা প্রদেশ, বিহীন ও পঃ ব্ঙ্গে যখাক্তমে গড ঘন ৩৩২) 
২৮৬১ ৬৫০) ১০৮৭, ৬৯১ ও ১০৩১1 বসত বণ্টনেব তারতম্য অন্তসারে 
ভারতকে নিনিড বসতিযুল্ত' অঞ্চল, নাতিনিবিড বসতিযুক্ত অঞ্চল এবং বিরল 
ব্সতিধুত্ত' অঞ্চল--এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কবা যাইতে পারে । (১) গাজেয 
সমভূমি, মালাবার ও ক্কণ উপকুল[ঞ্চল, মাদ্রাজের উদ্উবাংশ এবং উচ্ডস্তার 
উপকুলভূমি নিবিড বসতিযুক্ত অঞ্চল (বসতি-ঘণত্ব প্রায় ৬৬০)। (২) গুজর1ট, 

সৌবাষ্ট, দ্াক্ষিণাত্য, এবং পুবপাঞ্ডাবের সমভূমি-_-নাতিনিবিড বসতিযুক্ত অঞ্চল 
( ব্সতি-ঘনত্ব প্রায় ২৬৬)। (৩) মরুঅঞ্চল, হিমালয়ের পাবত্যতৃমি, ছোট- 
নাগপুর এবং মধ্য ভারতের মালভূমি ও উচ্চতমি অঞ্চলসমূহ বিরল বসতিষুক্ত 
€ বসতি-ঘনত্ব প্রাঁয় ১২৯) নিম্মলিখিত কাবণসমূহের জন্য ভাবতের বিভিন্ন 

অঞ্চলে নিবিড় ব1 বিরল লোকবসতি পরিলক্ষিত হয়। 

নিবিড় লোকবসতির কারণ-_ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে লোকবসতি 
অত্যন্ত নিবিড় । ইহার কারণ-€৯/ষ্কষিকাষের স্থষোগহ্বিধা ও উন্নতি-_ 
সমতল ভূপ্রকৃতি, পরিমিত উত্তাপ ও গৃষ্টিপাত, কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা ও জমির 
উর্বরা শক্তির উপর কৃষিশিপ্ো্স উন্নতি নির্ভর করে। পশ্চিমব্গ ও মালাবার 

উপকূলে কৃষিকার্ষের এই সমস্ত সুযোগস্থবিধা থাকায় লৌকবসতি অত্যন্ত ঘন। 
গাঙগের ভূমির পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষতঃ বিহ্বার, উত্তরপ্রদ্দেশ ও পাঞ্তাবে (৪৩১) 
এবং মান্্রাজের (৬৭১) বৃবীপাঞ্চল ও উড়িস্তার (২৯২) সমতলভূমিতে বৃষ্টিপাত 
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অল্প। কিন্তু এই সমন অঞ্চলে কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার সুযোগ থাকায় কৃষিকার্ধ 
সুষ্টরূপে সম্পাদিত হয়। সেই কারণে এই সমস্ত অঞ্চবে লোকবসতি ঘন, 
তবে গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে লোকবসতি অল্প।)/৯) 
খনিজ সম্পদের প্রাচুষ__খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলেও লোকবনতি নিবিড় হয় । 
দৃষ্টাস্তম্বপ্ূপ বলা যাইতে পারে যে ঝবিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলে লোক বসতি 

অত্যন্ত ঘন |৬এ৯ার্টি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি--লোকসংখ্যার ঘনত্ব আঞ্চলিক 

শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিব উপর নির্ভর কবে। শিল্পবাণিজ্যেব উন্নতি হেতু বোম্বাই, 
আমেদাবাদ, আসানসোল এবং ক'লিকাত' অঞ্চলেব লোকবসতি নিবিড | লৌহ 
ও ইম্পান্ত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র গ্রাম জামসেদপুব জনসমুদ্ধ নগরীতে 
পরিণত হইয়াছে 1্মিতল ভূপ্রককৃতি- ভূপ্রকৃতি সমতল হঈলে কৃষিকাধের 

ও যানবাহন চলাচলেব সুবিধা হয়। এই কাবণে সমতল ভূপরকতিযুক্ত অঞ্চলে 
লোকবসতি ঘন। গাঙেয় সমভমি এহ কারণেই নিবিভ৬ লোক বসতিপুণ 
অঞ্চল। 

১ গাজেয় সমভুমিতে লোকবসতি অত্যন্ত ঘু্ত। ইহার কবণ_ 
৬১ রুধিকাধের সযোগস্থবিধা ও উন্নতি-__গাঙ্গেয় সমভূমি পপিগঠিত হওয়ায় 

মুত্তিকা অতিশয় উর্বর । এই অঞ্চলেব বৃষ্টিপাত পরিমিত এবং কৃষিকাধের 
উপযোগ্£। এই সমভূমি অঞ্চলে ঞ।ত্রম জলমেচনের স্থযোগস্থবিধা বহিয়়াছে। 
এই স্থানের ভূপ্রকৃতি সমতল । এই সমস্ত কাবণে এই অঞ্চলে কুষিকায বিশেষ 
উন্নতি লাভ কবিয়াছে। বস্ততঃ এই সমভমিই ভাবতের শ্রেচ কাষ অঞ্চল। 
কৃষিকাধের সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ খুব সহজ হওয়ায় এই অঞ্চলের 
লোফবসতি অত্যন্ত নিখিড। আবাব এহ অঞ্চলের ভৃপ্ররৃতি সমতল »ওয়ায় 

নদীদমৃহ হনাব্য এবং জলপথে পণ্য ও যাত্রী ৮লা৮ল ও বাস্তাঘাট নির্মাণ অত্যন্ত 
নহজদাধ্য ও অল্লব্যয়সাপেক্ষ । (১৮ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত হইতে প্রচুর 
কয়লা এবং উহার সন্নিহিত অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে 
জলবিছ্যতের উৎ্পাদনও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে 11৫) কাচামাল ও বিদ্যুৎ 
শক্তিসম্পদের গ্রাচুর্য এবং যানবাহনের স্থবিধা হেতু এই অঞ্চল শিল্প-বাণিজে; 
বিশেষ উন্নত । পশ্চিমবঙ্গ, বিহাব, উত্তবপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল শিল্প- 
সম্পর্দে উন্নত হওয়ায় এই সমস্ত শিল্পের উপর নির্ভরশীল অগণিত লোক এই 

অঞ্চলে বাস করে । ২৪ বু প্রাচীনকাল হইতে আর্চগণ এই সমভূমি অঞ্চলে 
বসবান করিতেছেন, এবং সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্তত ম 

। এহ কারণেও এ অঞ্চলের লোকবসতি ঘন। 

লোকবসতির কারণ-_ভারতেক্ী কয়েকটি অঞ্চলে লোক- 
বন্ধুর তৃপ্রকৃতি-_বন্ধুর তপ্রকৃতিযুক্ত অঞ্চলে 

কঁষিকার্য ও ধানবাঁহন চলাচল সহজসাধ্য নহে । সেই কারণে ভারক্ষের পার্বত্য 



পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও বসতিঘনত্ রি 

অঞ্চলে লোকবসতি বিরল । হিমালয় ও কাশ্মীরের ভূপ্রকাত বন্ধুর হওয়ায় এই 
সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি অতি ূ 
সামান্য । (২)পশিবিভ অবণ্য-_ 
'অবণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে লোকবসতি 
বিরল হয়। আনাম (২৫২) 
€ সুন্দরবন অবণ্যাকীর্ণ এবং 
অস্থাস্থ্াকব হওয়ায় এ সমস্ত স্থানে 
লোকবসতি অল্প। (৩) ্বল্প বৃষ্টি- 
পাত ও মকপ্রায় জলবায়ু--বাজস্কান 

(১৫২), দক্ষিণ পাঞ্জাব প্রভন্তি স্থানে 

বৃষ্টিপাত অতিমামান্ত এব" কলবাধুও 
চবমশাবাপন্ন। সেভ কাবণে এহ ্ রা 
সমস্ত অঞ্চলে লোকবসতি অল্প। রা ২৪০জন্রেকম উট 
কিন্ত ভাব মরুপ্রায় অঞ্চলের যে 
সমস্ত স্থানে ক্রম জপসে5 বাবস্থ। ২&ন" চিত্র--ভারতেব লৌকবসতি 
প্রবতিত হইতেছে সেই সমস্ত স্থানে লোকবসভিও ক্রমণ£ বুদ্ধি পাইতেছে । 
(ও) রুধিকাষেব অন্থবিধা ও অগন্নত অবস্থা__মধা প্রদেশের ভমি বন্ধুর ও 
অবণ্যাকীর্ণ। এত অঞ্চলে বৃষ্টিপাণ হয় প্রচব, কিন্ত ভূ তত উর্বর না হওয়ায় 
এব১ এ অঞ্লে অবণ/ ও পবতেব জন্ত কৃষিকাধের স্সাবধা না থাকায় লোক- 
সংখা অল্প! আগা অঙ্থা (৩৩৯) ও মধ্যপ্রদেশেব কতকাংশে বৃষ্টিপাত অল্প 
এবং রুত্রিম সেচব্যবস্থা প্রবতনেব স্বযোগ 9 অর্ূ। সে কাবণে এই সকল 
ংশে লোকবসতিও অল্প । 
পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন (৬7০10 79156758100 04 7১০815- 

£100. ১ণসতিঘনত্বের তারতম্য অন্তসারে পৃথিবীকে প্রধানতঃ চাবিভ'গে 
বিশুক্ত করা যায়-- 

(১) প্রায় বসতিহীন অঞ্চলসমুহহু ( বসিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে 
২ জানর অনধিক )_-পৃিবীব স্থলভাগেব অর্ধাংশই পরিবেশের প্রতিকূল 
প্রভাব হেতু প্রায় ৭সতিতীন। চাবিটি প্রাকৃতিক পবিমণ্ল এই অঞ্চলসমূহেব 
সহিত সংশ্লিষ্ট বহিয়াছে। (ক) শীতল মেরুদেশীয জলবাযু প্রভাবিত 
সাইবেবিয়, উঃ স্ব্যাপ্ডিনেভিয়া, উঃ আমেবিকার উত্তবাঞ্চল এব* আযাণ্টার্ক টিক! 
প্রায় বসতিহীন অঞ্চল। শুত্লাৎপাদন কালের হ্বল্পতাহেতু এই সমস্ত অঞ্চলে 
খাদ্যশস্তের উত্পাদন নিতাপ্তই অসভ্ভব। আবার পশুপালনের উপযোগী 
চারণযোগা তৃণভূমিরও বিশেষে অভাব রহিয়াছে । এই কারণে এই সমস্ত 
অঞ্চল প্রায় বসতিহীন। (খ) মঞ্চ ও মরপ্রায় জলবায়ু সেবিত আফ্রিকার 
সাহারা ও কালাহারী, এশিয়ান আরব, তুকান্তান, পারস্থের অংশবিশেষ, 

খী 



৯৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

ও তৎসম্পিহিত স্থানসমূহ ; অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেটবেসিন 
'ও পর্বতান্তর্গভ মালভূমিসমূত এবং দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা ও 
প্যাটাগোনিয়া প্রায় বসতিহীন অঞ্চল। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও এই অঞ্চল প্রায় বসতিহীন। (গ) নিরক্ষীয় 
অঞ্চলের অন্তর্গত দঃ আমেবিকাব আমাজন অববাহিক1 এবং নিউগিনি 
দ্বীপ প্রায় বসতিহীন। প্রবল বৃষ্টিপাত, পযাঞ্ঠ উত্তাপ, অন্র্বর মৃত্তিক', 
নিবিড বনভূমি ও অন্বাস্থ্যকব জলবামু এই সমস্ত অঞ্চলে বসতি বিস্তারের 
অন্তবায় স্বূপ। (ঘ) পার্বত্য জলবাধু নেবিত উত্তর ও দক্ষিণ আমেবিকার 
পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ভূপ্ররৃতিব বন্ধুবতাঁ, শস্যোৎ- 
পাদন কালের স্বল্পতা ও বিরল বৃষ্টিপাত হেতু প্রায় বসতিহীন। 

(২) বিরলবসতিযুস্ত অঞ্চলসমূহ (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে ২-২৫ 
জন)__-উঃ ও দঃ আমেবিকাব বিবলবসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহেব মধো “প্রেয়বী' 

ও “পম্পা” তৃণভূমি অঞ্চলসমূহই প্রধান। এই সমস্ত অঞ্চলে বর্তমানে 
সংঘবদ্ধভাবে চাবণশিল্প ও কষিকাষ পরিচালিত হইতেছে । উঃ ইউরোপেৰ 
শীতল ও বনাকীর্ণ অংশ এবং এশিয়ার অভ্যন্তবস্থ পার্বত্য বা শু অঞ্চলও 

বুষ্টিপাতেব স্বল্পতা ও অনিশ্চয়তা হেতু বিবলবসতিযুক্ত। মালভূমি অংশে 
অবস্থান হেতু মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলও ইহাব অন্তর্ভূক্ত । তবে, 
অন্গবূপ অক্ষাংশে অবস্থিত আমাজনীয় নিম্মভূমি অঞ্চল অপেক্ষা এই স্কানের 

০০ শপ ও অনা রর আর রা হর পর মাজত রঃ রাজ 

১২৫--২৭৫০জন 

২৫০জমার অধিক 

২* নং চিত্র__পৃথিবীর বসতি বন্টন 
লোঁকবসতি নিবি । ইউরোপ ও দঃ পুঃ এ্ফ্ঠার কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চল, 

ক্রাস্তীয় আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ার পর্বত ও মালভূমি অঞ্চল- 

সমৃহেও লোকবসতি বিরল । তবে সন্নিহিত নিবিড বসতিপুর্ণ অঞ্চলসমূহের 
থাগ্দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদ। মিটাইবার জন্ত অনুরূপ অন্ঠান্ত পার্বত্য অঞ্চল 

অপেক্ষা এই সমস্ত অঞ্চলের লোকবসতি ন্িবিড়। 
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(৩) নাতিনিবিড়বসতিযুক্ত অঞ্চলসমুহ (বসতিঘনত্ব প্রতি বর্ণ 
'যাইলে ২৫-১২৫ জন )- দঃ পুঃ এশিয়ার অন্তর্গত ব্রহ্মদেশ, শ্বাম, ইন্দোচীন 
প্রভৃতি দেশের অপেক্ষাকৃত শু ও পার্বত্য অঞ্চল; পশ্চিম এশিয়ার উপত্যকা 
€ মালভূমি অঞ্চলসমৃহ ; প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ফিলিপিন, ন্থুমাত্রা ও 
টিষোর দ্বীপ ভূমধ্যসাগরীয় জলবাযু-সেবিত দঃ ও পুঃ ইউরোপীর সমভূমির 
অন্তর্গত দ:ঃ প: রুশিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়াঁ, যুগোশ্লীভিয়া, গ্রীস, স্পেন 
ও ইতালী; স্থইডেনের দক্ষিণার্ধঃ উঃ আলজেরির। এবং মরক্কো প্রভৃতি 
দেশের বসতিঘনত্ব নাতিনিবিড। এই দেশগুলি মূলতঃ কৃষিপ্রধান; 
তবে ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি উৎপাদিত রঙ্গ দ্রব্যের উদ্ধত্তাংশ রপ্তানী 
করিয়া থাকে আবার কোন কোনটি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে কেবলমাত্র 
স্য়ংসম্পূর্ণ। 

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নাতিশীতোষ্চ মলের অন্কর্গত কুষিসমুদ্ধ 
অঞ্চলসমূহ এবং উষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত ঈষৎ আন্দোলিত মালভূমি অঞ্চলসমূহের 
বসাত্ঘপত্বও নাতিনিবিড। এই সমস্ত অঞ্চলে কষিকাধ ব্যতীত ৬ খনিজ 
দব্যের উত্তোপন, যন্থশির এ অন্যান্ত নানাবিধ বৈষয়িক ত্রিশয্মাকলাপ পরিচালিত 
কহয়া থাকে । 

দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার স্থানে স্থান্রে বিশেষতঃ 
উপকূল-সঙ্গিহিত অঞ্চলসমূহের বসতিঘনত্বও শাতিনিবিভ। উদাহরণ স্বরূপ 
বলাযাহতে পারে যে দঃ আমেপিকার সাণ্টেস্, বুয়েনশ আয়, ভাল- 
প্যারাইজে|, ক্যাপাও ও ক্যারাকাঁস ; অ।ফ্রিকার দক্ষিণাংশ, নাইজেরিয়া, ঘান। 
ও লাইবেরিয়া ; অস্ট্রেলিয়ার পার্থ, সিভনী ও মেলবোন এবং নিউজীল্যাণ্ডের 
ব্দ্তিঘনত্ব প্রতি বগ মাইলে ২৫-১২৫ জন। 

(৪) নিবিড়বসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহ ( বসতিঘনত্ব প্রতি বগ মাইলে 
১২৫ জনের অধিক )--মীন্থমী ও চৈনিক জলবায়ু সেবিত দঃ পুঃ এশিয়ার 
বিভিন্ন অঞ্চল, ব্রিটিশ জলবাযু সেবিত উ: পঃ ও মধা ইউকরোপ এবং 
'্লরেন্সীয় জলবা্ু সেবিত উ: পঃ যুক্তরাষ্ট্রের লৌকবনতি অতিশয় 
ঈুনবিড়। পুথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৭% এই তিনটি অঞ্চলেই 
বন্ববাস করে। 

দঃ পুঃ এশিয়াতেই পৃথিবীর অর্ধেক লোক বাস করে। এই অঞ্চলের 
ন্তর্গত ভারত (৩৮৪) ও চীনের (১৪০) নদী অববাহিক। ও উপকূলীয় সমভূমি 
অঞ্চল এবং জাপান (৫৩) ও জঙ্টাতেই (৯৪০) বদতিঘনত্ব নিবিড়তম | তবে 
মই অঞ্চলের দেশগত সামগ্রিক বসতিঘনত্ছের সংখ্যাসমূহ ভ্রান্ত ধারণামূলক, 
ক্কবারণ এই দেশগুলির উর্বর ভূমিভাগের স্থানে স্থানে বসতিঘন্ত্ব ১** জনেরও 
খিক হইয়| থাকে । 



ভিত প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

উঃ পঃ ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলিকে বসতিঘনত্বের দিক হইতে বিচাক্ 
করিলে ইংল্যা্ডের (২৫০) স্থান হইয়। ঈাড়ায় সর্বপ্রথম । উহার পরে যথাক্রষ্কে 
বেলজিয়াম (৭১১), নেদারল্যাণ্ড (৬৬১), জার্মানী (৪৩২), ইতালী (৩৭২), 
স্থইজারল্যাণ্ড (২৬৭), ও ডেনমার্কের (২২৭) স্থান। অবশ্য পোল্যাণ্ড» 

চেকোশ্লোভা কিয়া, অস্িয়! ও হাঙ্গেরী দেশের বসতিঘনত্বও প্রতি বর্গ মাইজে' 
২০০৩০ জলের মধ্ো। 

যুক্তরাষ্ট্রের উঃ পুঃ অঞ্চলের অন্বর্গত বাণ্টিমোর হইতে বোস্টন পর্যস্ত 
বিস্তৃত অংশের বসতিঘন-্ব উঃ প: ইউবোপের ন্যায় । রোড আইল্যাণ্ড (৬১৪), 
নিউ জানি (৫৯০) এবং ম্যাসাঢুসেট্স্ (৫৬১) অঞ্চলের বসতিঘনত্ব প্রতি 

বর্গ মাইলে ৫০* জনেরও অধিক । নিউইয়র্ক হইতে শিকাগো পৰস্ত 

বিস্তৃত শিল্পসম্দ্ধ অঞ্চলসমূহের বসতিঘনন্ব উপরোক্ত অঞ্চলসমূছেরই অনুকূুপ, 
তবে রাজাসমূহের সামগ্রিক বসতি ঘনত্ব উহা! অপেক্ষা অপ্প (কনেকটিকাট ৩৯৫, 

নিউইয়র্ক ২৮৬, পেনসিলভ্যানিয়া ২৩২১ মেরীল্যাণ্ড ২০২, ওঠিও ১৮৬ এবং 

ইলিনয় ১৪৯ )। ৃ 
উপরোক্ত তিনটি প্রধান প্রধান অঞ্চল ব্যতীত৪ বভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ অঞ্চলেও 

নিবিড় বসতিঘনত্ব পরিলক্ষিত ভউয়া থাকে | ইহাদের মণ বারমুভ! 
(১,৭৫৯), বারবাডোস (১, ২৬৬), ও পেটোরিকো (৫৪৪ ১ দ্বীপসমূত ৪ 

বৃহদায়তন শহরসমূহের শিকটবতা অঞ্চলসমূহ, এবং নীলনদের অবধাতিকারা 
স্তায় উর্বর, সেচসমন্বিত ও কৃষিসম্দ্ধ অঞ্চলসমূহ্ভ বিশেষ উল্লেখযোগা | 

নিবিড় লোকবসতির কারণ (08565 ০৫ 1718) 0677515 ০£ 

70191961015 )--উপরোক্ত অঞ্চলসমূতে শিবিড লোকবসতির কারণগুলি 
আমর। নিয়লিখিত রূপে নিদেশ করিতে পারি 270১) অন্কুল ভৌগোলিক 
পরিবেশ ও পাথিব সম্পদের 'প্রাচুষ। দঃ পুঃ এশিয়ার অন্তর্গত দেশগুলিক 
জনসমুদ্ধি নির্ভর করে প্রধানত: উহাদের অনুকুল জলবামুযুক্ত উর মৃত্বিকার, 
উপর । জাভার উর্বর আগ্নেয় মৃত্তিকা, উষ্ণ জলবাযু ও প্রচুর বৃষ্টিপাত এই 
দেশটিকে একটি সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে । চীনের ইয়াংসি গু 
সিকিয়াং অববাহিক এবং ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি অতিশয় উর্বর এবঙ, 
জলবায়ু ক্লষিকাধ ও মন্ুম্বধাসের অন্ঠকূল হওয়ায় এই সমস্ত অঞ্চল নিবিড় 
বসতিপুর্ণ। জাপানে লোকবসতি নিবিড় হইবার কারণ দেশটির নাতিশীতজ 
ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, ভগ্ন তটরেখ! এবং শিসমৃদ্ধি। এই দেখগুলি খনিজ 

সম্পদে সমুদ্ধ হওয়া! সত্বেও এতদঞ্চলে খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন অতি সামাক্ক 
এবং ইহাদের বহির্বাণিজ্ের পরিমাণও নাম মান্্। 

উঃ পঃ ইউরোপের জনবহুল দেশসম্হর জলবায়ু ও মৃত্তিক। কৃষিকার্ষের 



পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও বসতিঘনত্ ১০১ 

পক্ষে তা?ুশ উপযোগী না হইলেও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, যগ্্রশিল্প সংগঠনের 
স্কযোগ স্থব্ধা, পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে এই 
দেশগুলির অনকুল অবস্থান ও স্বাশাবিক খন্দধবের প্রাচুষ এহ সমস্ত দেশের 
ক্ধনসমৃদ্ধিব পক্ষে সহায়ত। করিয়াছে । 

উঃ পুঃ যুক্তরাষ্ট্রে নিবিড বসতিঘন স্ব প্রধানত, এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ, 
শিল্প সংগঠনের স্বযোগ ক্বাবধা, বাবসা-বাণিজোব পক্ষে অঞ্চলটিব অনুকুল 
'আবস্থান ও ডখব ক মভূমিপ উপব শিভবশল। 

(২) অনকুল সাশন্কতক পরিবেশ । উন্নত শিক্ষাদক্ষা, পাতিনীতি, 
জ্ঞান-বিজ্ঞ।ন) ধমম, বাইটীজপ প্রভাত মগকল সাংস্কৃতিক পবিবেশেব প্রভাবে 
উঃ পুঃ যুক্তধাষ্্র ও পঃ হউবেপেব দেখসঘৃভ প্রাঞ্কতেক পরব্বিশ স্বীয় আয়ন 

আনিয়া পাখিন সম্পদের পর্বপুণ বানাব করিতে সক্ষম হভযাছে বলিয়া এ 
সমস্ত অঞ্চল শিবিড বসতিপুর্ণ। তবে সা"স্বরততিক পবিবোবিব মে সমস্ত গঞান 
প্রধান উপাদান এতদক্.এানাবড বঙাতঘনত্েল সায়া কাবযাছে তাহাদের 

ঘধো নিয়পিখিতগ্তলিউ প্রধান £ কী) যঙ্ত্রাশলে উদ্নছি কারিগরী বিদ্যার 
প্রয়োগ ও প্রপাত্তেতু উঃ পুঃ যুক্জবাষ্ট উঃ পশ্চি হটবোপেব নিভিন্ন অংশ 
্ননমূদ্। (খ) উঃ পুঃ তউবেপেবাবভিন্ন দেশে ও উঃ পুং যুক্বাছে হব 

এ সমস্ত দেশ কর়ক শাসন পাখবীব অনান্য দেশসঘুছে ও উন্নত জনম্বানা 

রক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারহেতু মুত্যুারেব স্গল্পত' ও তজ্ঞশিত জন্দ*খ্যাৰ 
্বাধিকা পবিলক্ষিত হয়) (গ) উঃ পঃ ভউবোপেব দেশগুলিব পক্ষে 

বাহরাগত মদের পবিমাণ অধিক ওয়ায এব” এইরূপ আহে সাহায্যে 
দেশগত বর্ধিত জনসাপাবাণিব চাহিদা 2িঢান সম্ভব বলিং। এই সমস্ত দেশে 
জনসংখ্যার চাপও অর্ধক 1 তবে দিশী% াবশ্বছেখ পর হউতে পর 

হউরোপেব দে*গুলিব ক্ষোআ এইজগ আঁ যব উৎস বহুল পর্বষাণে হাস 

পাইয়াছে কিন্ত যুণ্'বাষ্টের পন্ষে উহ] দিন দশ বুদ্ধ পাহতেছে | (ঘ) ইপ- 

নিবেশিক সাজাঙ্জেব প্রপার হেত গ্রেটব্রটশ, নেলছ্য়াম ৪ হল্যণ্ডে 

জঈনলংখ্যাব চাঁপ অধিক । কাবণ উপর্নবেশসমৃূত হইতে দব্যসামগ্রীর 
আমদানীব দ্বাব। মূল দেখে বধিত জনস*খাব চাহিদা মিটান সম্ভব। 
তবে, সম্প্রতি এহ সাআাজাবাদ ধংস হইয়া যাইতেছে বলিয়া ানবিড 

বলতিপুর্ণ সাআ্াজাবাদী দেশসমূভেব জীণনযাত্রাব মানও নিক্মম্খী হইতে 
ডিয়াছে। 

পৃথিবীর জনসংখ্যার গঞিপ্রকৃতি (7555 ০£ ড০1এ ৮০০৬]- 
6100. ০5705) :--১৬৫০ সালে পৃথিবীব মোট জনসংখ) €৫ কোটি ছিল 
বলিয়া! অনুমিত হয় ( এশিয়ায় ৩৩ কোটি, ইউরোপে ১০ কোটি, আফ্রিকায় 
১* কোটি, এবং অন্তান্ত স্থানে ২ কোটি )। পরবর্তী কালে পৃথিবীর জনসংখ্য। 
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বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ১৮০০ সালে ৯০ কোটি; ১৯০০ সালে ১৬* কোটি এবং: 
১৯৫০ সালে কিঞ্চিদিধিক ২৪০ কোটিতে দঈলীভায়। 

পৃথিবীর জনসংখ্যার বাধিক বৃদ্ধির হার সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন 
লিদ্ধান্তে উপনীত হইয়্াছেন। ডাঃ জুলিয়ান হাঁক্সলীর মতে ১৯২০ সালা 
হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখা। গডে বাধিক ১১৫০ হারে" 
(বাষিক জনলংখ্য! বৃদ্ধি মোট ২৫ কোটি) বুদ্ধি পাইয়াছে। আবার 
রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্গত খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের (চ40) মতে ১৯৩৭ সাল 
হইতে ১৯৪৮ সাল পথস্ত পৃথিবীর জনসংখা! গডে বাধিক *৮৫% ভারে 
(বাধিক জনসংখ্যা-বুদ্ধি মোট ১৮৫ কোটি) বৃদ্ধি পাইয়াছে। তকে 
সামগ্রিক বিচারে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট হারে ক্রমাগত 
বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যা-বুদ্ধির হাব বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে বিভিন্ন প্রকার ! 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেব জনসংখ্যাব গতিপ্ররৃতি আলোচন! করিলে 
দেখা যায় যে জনসংখা।ব গি-প্রকূতি 
টাসমানিয়া এবং এ রঃ রি জনস খা! গড় বাধিক বৃদ্ধি ও শিয়া | মহাদেশ ( কোটি হিসাবে ) «4 2882685) 
ক্রাস্তীয় অঞ্চলের | শতকরা 

। 

১৮৬৪ ১৪৯০০ ১৯৪৫ ূ অন্তর্গত বু 

দ্বীপের জননংখ্য; 
| 

হাস পাইভেছে | ইউরোপ ১৯০ ৪০১ ৯ 

এবং শিল্পপ্রধান | উঃ আমেবিকা | **৬ ৮১ ১৪৩ 

উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ও দঃ | 

মধ্য ইউরোপীয় | 

দেশগুলির যেকপ | আমেবিকা 15 পুডিং 

081815518 ওশিয়ানিয়। | চি 8৬ ২ 
বেলজিয়াম, ডেন- |. 

দার্ক জারীনী] ই ও হত কঃ ৮*৮ 
| 
1 

এশিঘ! ৬০০ ৯৩৭ ১১৫ ২৩ 

৯০৭ | ১০৮ | ২১৭৪ ৃ *"৯ 

অশ্রি়া, াঙ্গেরী, 
চেকোশ্রে'ভ।কিয়া, 

নরওয়ে, স্থইডেন, (১) সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রেব জনসংখ্যা সমেত 

হুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতির জনসংখ্য। প্রায় স্থিতিশীল হইতে চলিয়াছে । অপর 
পক্ষে দঃ ইউরোপের দ্রেশসমৃত, রুশিরা, উঃ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, 
অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাগ্ু প্রভৃতি দেশের জনসংখ্যা অল্প হারে এবং দঃ পুঃ 
এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার ঈঅংশবিশেষের জনসংখ্যা অভি 
ক্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। 

জনসংখ্যাবুদ্ধির বিভিন্ন হারের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর 
জনসংখ্য। নিমন্ূপে নির্দেশ করিতে পারি-- 



পৃথিবীর লোক সংখ্য। ও বনতিঘনত্ব ১৪৩ 

ংখ্যা (কোটি হিসাবে ) 
সপ ০ পপ পা পীসসসপাপাসী সি 

বিভিন্ন বৃদ্ধির হারে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জনম 
শপ পর | আপস | শি | সপ 

সস 

সাল বাধিক বুদ্ধির হার 

50) 1 তত) ৮ 5৫%৩, উহ ১১৫/(৫) ১৫১৪৬ 55815 
ভর রি 

৩০১ ৪ ৩১৯ ৮ ৩৪ ১*৪ 

০ ২৬৬'২ ৰ ৩০১ ৬ ৩৪১ ৪ ৩৮৬ ৫ ৪১৬ ৩ ৪৯৪ ৭ 

৩ ৩ € 
৫০৩৩ 864 ৯১৯০ 78248 ১৮০৬62১৮688 55, বিভিক্ ১২৩ ৭১০১৯২৭ 

(১) উল্লেখযোগা কোন দেশেবহ বুদ্ধিহার এত অল্প নহে। 

(২) ব্রিটেন ও উঃপঃ ইউরোপীয় দেশনগূহেব বুদ্ধির ভাব (১৯২১-৫১)। 

(৩) যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধির (১৯৩৭-৪*) অপেক্ষা কিধিদধিক এবং [40 কর্তৃক অনুমিত 
পৃথিবীর বৃদ্ধিতাৰ অপেক্ষা ঈম্দল্প। 

(৭) ক্যানাডার (১৯৩১-৪-) ও অই্টেলিযাৰ (-৯৩৩-৪৭) বৃদ্ধিহাব। 

(6) ডাঃ হাক্সণী কর্তক অনুমিত পৃথিবী ( ৯+*-৪০) গব* কশিযার (১৯৭৬-৩৯) বৃদ্ধিহার | 

(৬ 
৯ দন্মিণ আমেবিকাব পৃদ্ধিহীর অপেক্ষা! অল ও ারতেব ধৃদ্ধিতাৰ অপেক্ষা অধিক। 

অভিজনাকীর্ণতা (0৮1-১01701560,)--কোন একটি নিিষ্ট সময়ে 

কোন দেশেব অপ্পবাঁসাবা হিলিত হাবে তাহাদের আয্বত্বাধীন সমকালীন 

কর্মদক্ষ[ এ দেশের সম্পদ আহতণেব ক্ষেত্রে সম্পূর্নকপে প্রয়োগ কবিয়াও যদি 
তাহাদেব জীবনযাত্রার মান সম্যকরূপে উন্নত করিতে সক্ষম নাহয় তাহা 

হলে সেউ সময়ে সেই দে*কে অতিজনাকাঁণ (0৮51-0008190060) বল। 

যাতে পাবে । 'আগতজনাবীণতা_-এই সংজ্ঞাটি সময়ান্ুগ বল্যা স্কিতিশীল 

নহে, নিতই গতিশীল । 

গাচ্ঠ বিশ্ষেজ্ঞ ডাঃ বেনেট এইরূপ অন্ত্গান ববেশ যে একটি সাধাবণ 

জীবনমান বক্ষাব পক্ষে মাথা প্রতি ২৫ একব পরিমিত সাধাবণ উবরতা সম্পন্ন 

রাঁমজমিতে উৎপ।াদত মোট খাছ সামগ্রীর বাধিক ব্যবহার একাম্থ গ্রয়োজন। 

পৃথিবীব মোট স্থলঙাগেব ৬০০, ই মন্ুয়াবাসেব পক্ষে অযোগা (আণ্টার্কটিকা ও 

চিবতুষাবাবুত অঞ্চপনমূহ ২০%, উষ্ণ মরু অঞ্চলসমূহ ২০০০ এবং অতিশয় 

বন্ধুর পাঁবতায অঞ্চসমূ* ২০%)। অবশিষ্ঠ ৪০০০ স্তলভাগের মধ্যেও বর্ষণব্ছল 

ও অন্র্ধর মৃন্তিকাযুক্ত খণ্ড বাবদ ১০০০ বাদ দিলে মন্ুস্তবাসেব উপযোগী 

ভূমিভাগের পরিমাণ দায় মাত্র ৩০০০--১-৭ কোটি বগমাইল ; অথবা প্রাত 

বর্গমাইল ৬৪০ একর হিসাবে প্রায় ১১০০ কোটি একব জমি। তবে উহ্গাৰ 

মধ্যে পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৩০০1৪০০ কোটি একর পরিমিত কৃষিজমি 

কিঞ্িদধিক ২৪০ কোটি কেটকেব অধিকাবে রহিয়্াছে__অর্থাৎ যাথাগ্রাতি 

কুষিজমির পরিমাণ ২ একর অপেক্ষাও অল্প। ইহা হইতে বুঝ! যায় যে 

সামগ্রিকভাবে আমাদের পৃথিবী অতিজনাকীর্ণ। তবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে 

বিচার করিলে দেখা যায় যে পৃথিবীর কতকগুলি দেশ জনবিল আর কতক- 



১৯৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

খুলি দেশ অতি জনাকীর্ণ হইয়] রহিয়াছে । উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার 
দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, চেকোষ্্োভাকিয়। ব্যতীত পুর্ব ইউরোপের 
দেশসমূহ এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে মাথা প্রতি কৃষিজমির পরিমাণ ২'৫ একর বা 
ততোধিক । এই দেশগুলির খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন উদ্ত্তপ্রদায়ী। স্থুইজারল্যাণড, 
হল্যা্ড ও বেলজিয়াম ব্যতীত পশ্চিম ও মধা ইউরোপের দেশসমূতে মাঁথাপ্রতি 
কষিজমির পরিমাণ ১--২"৫ একর। মিশ্রণাগ্য গ্রহণ ব্যবস্থার প্রচলন হেতু 
এই দেশগুলিও খাছ্যদ্রব্য উৎপাদনে শ্বয়ংসম্পূর্ণ। চেকোক্সোভাকিয়।, অস্ঠিয়া, 
ইতালী,-পঃ জার্মানী প্রভৃতি দেশে মাথাপ্রতি কৃষিজঘির পরিমাণ প্রায় ১ 
একর | এই দ্েেশগুলিও মোটামুটিভাবে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাচ্যব্রব্য 
নিজেরাই উৎপাদন করিয়া থাকে । ইউরোপের অন্তত যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, 
হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড; এশিয়ার অন্তগত ভারত, চীন, জাপান ও দঃ পুঃ 
এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল এবং আফ্রিকার অন্তর্গত মিশব দেশে মাথা প্রতি 
কুষিজমির পরিমাণ ১ একর অপেক্ষাও অল্প । এশিপ্ার অন্তত প্রায় সমস্ত 
অঞ্চলের অধিবাসীরাই অত্যান্ত নিয্নজীবনমানসম্পন্ন তবে শিল্পসমদ্ধ ইউরোপীয় 
দেশসমূহে মাথাপ্রতি কৃষিজমির পারমাণ ১ একরের অগ্ন হইলেও এই দেশগুলি 
নানা! উপায়ে খাছ্যসামগ্রী আমদানী করিয়া নিজ-দেশের বধিত চাহিদা 
মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে । 

জভিজনাকীর্ণভার সমাধান (061260165 £01: ০৮০1:-0010018 6101) ৪ 

._অভিজলাকীর্ণতার সমাধান কল্পে ছুই প্রকার ব্যবস্থার নির্দেশ দে ৪য়। যাইতে 

পারে ।--(১) দেশগত আভ্যস্তরীণ সম্পদের অধিকতর ও উন্নততর ব্যবহার 
_-এতদুদ্দেশ্তে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথার কুধিব্যবস্থার 'প্রবতন বিশেষ 

গুরুত্বপূর্ণ । জাতিসংঘের অন্তর্গত খাদ্য ও কৃষিদপ্তর (১0) পৃথিণীর বিভিন্ন 

দেশের যাহাতে উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কষিব্যবস্থার প্রবতন হয় তাহার জন্য 

নানাবিধ বাবস্থা অবলম্বন করিতেছে । আশা কর।যায় যে বিশ্বের খাগ্যোৎ- 

পান অদূর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে । দেশগত শিল্প সংগঠনের দ্বারা 

জনসাধারণের আয়বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা বিদেশ হইতে খাচ্দ্রব্যের আমদানী 
করিয়াও অভিজনাকীর্ণতার সমাধান হইতে পারে। পশ্চিম £উরোপের 
দেশসমূহ, যুক্ররাষ্টট ও জাপান তাহাদের অতিজনাকীর্ণতা এই ভাবেই সমাধান 

করিবার প্রয়াস পাইয়াচে | তবে, একথা] মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশগত 

শিল্পায়নের প্রথম অবস্থায় দেশের জনসংখ্যা সাময়িকভাবে বুদ্ধি পায়। ইউরোপীয় 
দেশসমূহ এই ওর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । ভারত ও চীনের নৃতন শিল্প 

প্রেরণ! দেশগত জনসংখ্যার অধিকতর বুদ্ধির সঙ্গত! করিবে ধলিয়। মনে হয়। 
(২) জনসংখ্যার ক্ষীণায়ন-_ইহ] নিয়লিখিত উপায়ে সাধন করা যাইতে 

পারে_-(ক) বিরলবসতিযুক্ত দেশসমূহে অভিবাসন (12070158000) স্বার! 
সামগ্রিকভাবে দেশগত বসতিঘনত্বের হাস করান যাইতে পারে। বে 



পৃর্থিবীর লোকসংখা! ও বসতিঘনত্ব ১০৫ 

বর্তমান কালে অভিবাসনের প্রসার ক্রমশঃই হাস পাউতেছে। নানারপ 

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণবশতঃ পৃথিবীর জনবিরল 
দেশসমূহ অন্য দেশ হইতে আগণ্ত অভিবাসকদের (12707187865 ) গ্রহণ 

করিতে ক্রমেই অনিচ্ছুক হইয়া উঠিতেছে । (খ) নিক্ন জীবনমান প্রবর্তনের 
দ্বারাও দেশগত জনাবীর্ণত' হাস কবান যাইতে পাবে , তবে, দারিজ্য, অনাচার 
ও দুর্দশাই একপ সমাধানেব শেষ পবিণত্তি। (গী পবিবাৰ পরিমিতায়ন 

ব্যবস্থার দ্বাবাণ দেশগত জনাকীর্ণভাব সমাধান কবা যাইতে পাবে। 
উত্তব-পশ্চিম ইউরোপেব নিবিড বসতিপুর্ণ দেশগুলিতে বর্তমানে জন্ম ও 

যতার হাব প্রায় সমান হওয়ায় এ সমস্ত দেশের জনস*খাব বুদ্ধিও প্রায় স্কগিত 

রভিয়াভে | যুদ্ধপুব যুক্বাটেও জন্ম ও মুত্যব হার প্রায় সমান ছিল কিন্ত 

যুদ্ধকালীন জন্ম € মুভভাব ভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধ পায়। বুদ্ধ ও সুদ্টোত্তব কালে 

কশিয়ান জন্মতাব বিব্যেভাবে হ্রাস পায। প্রাচ্াাব জনবল দেশগুলেতে 

জন্মঙ্গাবেব নিয়ন্ছণ যে আঞ্চলিক ও সামগ্রিকভাবে মঙ্গলের শ্চনা করিবে জাহা 
বলাই বানুল্যমাত্র। 

প্রশ্নোত্তর 

101৮6 91) ৪০00101760116 0501 70৬ 76161001706 006 911 ৫7861000010 01 

01১41461017, 

(পৃণিবীর খিভিন্ন অঞ্চলে বসতি বন্টন ও ঘনহ তাবতম্যের কারণসমূহ লিখ |) 
রি ( পৃঃ ৯২৯৩) 

2, ৬৬11760০000 06207005565 ০01 00001401018 1150 17 0106 ০017 20 

0 00 2000747 101 (1061: 001706110100100 ? 

(পৃথিবীর কোন্ কোন অঞ্চলে বসতি ঘনত্ব নিবিড? এ সমস্ত অঞ্চলে নিবিড বসতির 
ক্কারণসমূহ লিখ । ) ( পৃঃ ৯৯-১১) 

১ 21৮৩ 211 20০০0010০06 100 01501000101 01 00100120101 17 £056৭119, 

(0. 051) 

( অষ্টরেলিয়াৰ জনসংখ্যা বন্টন সম্পকে যাহা জান লিখ ।) (পৃঃ ৯৩-৯৫) 
4, 40001 109: 00011015610 0156110170101) 0 70002180017 ঠা [177019, 

€0. 0. 50১51) 

(ভারতের বিতিন্ন অঞ্চলে বসতি বণ্টনের বিভিন্নতাব কারণসমূহ লিখ ।) (পৃঃ ৯৬-৯৭) 
5, 03756 21) 45000156 7 00712 0210 11502100002 0£ 00001280017 

( পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন প্রসঙ্গে যাহা জান লিখ 1) (পৃঃ ৯৭-১,*) 
€, ৬৮1০০ 13 ০৬67:-0০995186102 2 709 5০৮ 001551020৮০ ০:19 0০ ৮৩ 

০৬৪:-০9091860 216 50, £15০ 2525012997৫ 506£256 26107060165 60: 0৮০17 

19০03180701 

€( অতিজনাকীর্ণত1 বলিতে কিউবায়? বর্তমান পৃথিবী অতিজনাকীর্ণ কিনা, _এ সম্পর্কে 

ভোযার মতামত বুক্তিদ্বার! বুঝাইয়া লিখ । পৃথিবী অতিজনাকীর্ণ হইয়। থাকিলে ইহার সমাধান" 
অবুহ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১১৩-১০৫) 



ভ্বিভীম্ম শখঠ 

প্রাথমিক উৎপাদন 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

টি কৃতিতার্য 

অর্থ নৈতিক ভূ”গালেব অন্শীলন-ক্ষেত্রের চারিটি অব মধ্যে (প্রাথমিক 
উৎপাদন, পবিবচ্নন, গৌণ উৎপাদন ও বাণিজ্য ) প্রাথমিক উৎপাদনের গুরুত্বই 
সর্বাপেক্ষা অধিক । প্রাথমিক উত্পাদন আবার পাচ প্রকারের হইতে পারে-- 

কষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, মৎস্য উৎপাদন, খনিজ দ্রাবার উৎপাদন, বনজ দ্রব্যের 
উৎপাদন এবং শিকাব-বৃত্তি হইতে উতৎ্পাদন। পথিবীব বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত 
কাচামাল এবং কনসাধাবণের ভোগে ব্যবজতঙ খাছ্ছদ্রব্যাদি প্রাথমিক 

উত্পাদনের সাহায্যে সংগুভীত হঠয়1 থাকে । প্রাথমিক উৎপাদন বন্ধ হহলে 

পৃথিবীব সর্বপ্রকার বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপও বন্ধ হঠয়! যাঠবে | 
প্রাথমিক উত্পাদনের পাঁচটি বভিন্ন অঙেব মধো রুষিজাত জ্বো 

উৎপাদনই হষ্টল সর্বাধিক গুকত্বপুর্ণ। আজও মাচষের বৈষয়িক জীবনের 
তিত্তি হইতেছে কষিকাধ (10106) 1 এই কাঁজ প্রধানত: ছুই বকমের-_- 
(ক) শন্তাদি (0:00 ৫8100106) ও ফলমলেব (016 18170106) চাষ বা 

ভূমিকিষি (৪1010010016) এবং (খ) পশুপালন (025018] 12:10108) । 

কৃষির উপর পরিবেশের প্রভাব (17561067506 0£ 87101756176 

08 80$051086)- নিয়লিখিত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলির উপর কুষিকাষ 

ব্ছলাংশে নির করিয়। থাকে -- 

(১) উত্তাপ-_গ্রীম্ঘকালেই অধিকাংশ শস্যের জন্ম ও বুদ্ধি হয় বলিয়া দীঘ 
গ্রীত্ঘকাল শশ্য উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । যে লমন্ত অঞ্চলের গ্রীদ্ম 
কালীন সর্বোচ্চ উত্তাপ ৫* ফাঃ-এর অনধিক সেই সমন্ত অঞ্চলে কোন প্রকার 
কৃষিকার্ধই কুচারুরূপে সম্পন্থ হয় না । তবে উষ্ঠতর অক্ষাংশে দিনমান দীর্ঘ 
হওয়ায় অল্প উত্তাপেও কষিকাধ চলিয়। থাকে। 

(২) রৃঠিপাভ-_কুষিকার্ধের জন্ত মুত্তিকার পরিমিত আর্জরতা আঞ্চলিক 
বৃষ্টিপাত ও উত্ভাপের উপর নির্ভর কবে। যে অঞ্চলে বাম্পীভবন অধিক এবং 



ফুষিকার ৯৩৭ 

'আবহাওয়। শুদ্ধ, সে অঞ্চলে শম্য উৎপাদনের জন্ত অন্য অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর 
বৃর্িপাতের গ্রয়োভন হয়। কুষিবিজ্ঞানীদের মতে নাতিশীতোষ। অশুলে 
১০” এবং ক্রান্ীয় অঞ্চলে ২০*-র অনধিক বৃ্ইিপাত হইলে শশ্য উৎপাদন 
্বাভাবিকভাবে সম্ভব হয় না। এরূপ অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের 
প্রয়োজন হয়। 

বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তাবতম্য অনুসারে কৃষিকার্ষেব নিষ্বক্পপ প্রকারভেদ 
ঘটিয়া থাকে । কে) ষে সমন্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৩০" বা তদৃর্ধব সে সমস্ত অঞ্চলে 
স্বাডাবিকভাবে কুষিকাঁষ চলিয়া থাকে । এই কুষিপ্রথাকে আন্ত কৃষি 
( 0050010907)106) বুল হুয়ু। (খ) যে সমন্ত অঞ্চলে পরিমিত বৃষ্টি হয়না, 
জলসেচন করিয়। কামকায করিতে হয়) সেই সমস্ত অঞ্চলেব কৃষির প্রণালীকে 
জেচন কৃষি (10076901075 970205 ) বলে! (গ) যে সমন্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 

সাধাবণতঃ ২০"-ব অনধিক, এবং কৃত্সিম জলসেচ ব্যবস্থার স্থব্ধা নাই সেই 
সমস্ত অঞ্চলে সামান্য বুষ্টিপাতেব সাহভাষোভ কিছু কিছু রুষিকার্ধ চলে। এই 

প্রণালীব রুধষিকে শুক্ক কৃষি (৫15 [তো ) বলা হণ) যুক্ুণ টের রকি 
পর্বতমালাব পর্বাঞ্চল, অস্ট্রেলিয়।, কানাডা, পাশ্ন «শিয়া, দাক্ষণ আফ্রিকা 
প্রনৃতি অঞ্চলের অপরিমিত বু্টিযুক্ত স্থ'নে শুক্ষ কাষ বাবস্থা! ব্যাপক ভাবে 
অপলন্বিত হয়। 

[ গু কৃষি প্রণালী অনুনারে কৃষিক্ষেঙ্জ বুষ্টপাতের পুর্ব গভীরভাবে কর্ষণ করা হয় এব" প্রতি 
পশলা বৃষ্টির পরই ক্ষেঞ্জ হইতে জলেব বাম্পীভবন শিবাবণের জন্য লুল ধুলিচুরণ (20010) স্থারা 
ক্ষেন্্রক আবুত করাহয়। ণইবপ কয়েক পশলা বৃষ্টিপ পব ন্গেত্র আর্দ্র হইলে ক্ষেজ্ঞেরে আগাছা 
নষ্ট কবিয়া অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ অঞ্চলের ফসল, যথা-_-গম, ভুট্টা, ই বব রাই প্রস্ৃতিব চাষ করা 
হন । আর্জি ও সেচন কৃষি অপেক্ষ! শুঞ্ষ কৃষি ব্যবস্থায় উৎপন্ন পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় অধিক এবং 

পরিমাণ কম হয়। ] 

(৩) স্বান্তিকা__কধিকাধেব উপযোগী ভূমিব মূলা নির্ভব কবে প্রধানতঃ 
মৃত্তিক। ও বুঠটিপাতের উপর । আমব। পুবেই দেখিয়াছি যে ( ২য় অধ্যায়-_- 

মৃন্ভিক! দেখ ) পথিবীপ বিভিন্ন অংশে মুত্তিকাব গুণগত ও পবিমাণগত পার্থক্য! 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং সকল মুন্তিকার উত্পাদিক শক্তিও সমান নহে 

কুঁধিকার্ধ সম্পকিশ আলোচনায় সেহ কাবণে মৃত্তিকা স্গদ্ধেও বিচাৰ কর! 
গুয়োজন । 

(৪) ভূ-্প্রকৃতি--ভ প্রকৃতি রাধকার্ধকে বহুলাংশে নিষস্থণ কবিয়! 
থাকে । সাধারণতঃ সমভূমি অঞ্চলে যন্ত্রপাতিব সাহায্যে কষিকাধ স্থচারুবূপে 
সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্ত পার্বত্য অঞ্চলে ইহা সম্ভব নভে । পার্বত্য অঞ্চলে 
পাহাডপর্বতের গায়ে থাক বর্গীটিয় কাটিয়া! ক্ষেত তৈয়ারী কব। হয় এবং উহাতে 

অতি সামাগ্ভ পরিমাণে কষিকাধ চলিয়া থাকে । 

এই সকল প্রাকৃতিক অবস্থা ব্যতীত কয়েকটি অর্থ নৈতিক অবস্থার 
উপরও ক্কিকাধের উন্নতি-অবনত্তু নির্ভর করে। জনসংখ্যা বণ্টন, শ্রমিক 
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সরবরাহ, শ্রমিকের বুদ্ধি ও কর্মনৈপুণা, কৃষিজ ভ্রব্যের চাহিদা» পণ্য পরিবহনের 
হ্বযোগ-হু বিধা, ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রের সান্নিধ্য বা দূরবতিতা শ্রভৃতি অবস্থাগুলির 
উপরও কৃষিকার্ধ নির্ভর করিয়া থাকে । 

কষি-প্রণালী (55862005 0£ 8811০010012 ১--পরিবেশের তারতম্য 

অন্ুমারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার কৃষি-প্রণালী অনুস্থত হয়। (১) আমাজন 
৪ কঙ্গো! অববাহিকার, উঃ পুঃ ভারতের পাবত্য অংশের এবং ম্ধা এশিয়ার 
অংশবিশেষের নিয় জীবশমানসম্পন্ন আদিম অধিবাসীর1 কেবলমাত্র নিজেদের 

অভাল মিটাইবার জন্যই যে কৃষিপ্রথা অবলম্বন করে তাহাকে জ্বয়ংসম্পুর্ণ 
কৃষিপ্রণলী ( 5০16-500016700 2£11001001 ) বলে । (২) কোন কোন 

দেশেব ভূমিভাগ হইতে পরিবেশের সঠিত সামঞ্জস্তা রাখিয়া কোন একটিমাত্র 
নিদিষ্ট ফসলের উৎপাদন করা হয়। এই কুষিপ্রণাপীকে এক-ফসলী চাষ 
€ 00৬ 0101 ৪.£11008) 001০ ) বলে। ক্রান্তীয় ও উপক্রাস্তীয় অঞ্চলে আবাদী 

(01870850102) প্রথায়* যে কধিকাধ পরিচালিত হয় তাহ| গ্রায়শঃই এক-ফসলী 

হইয়! থাকে | চা, কফি, রবার, ইক্ষু, তামাক, কলা, আনারস প্রভৃতি রুষিজ 

দ্রব্যগ্তলি প্রধানতঃ আবাদী প্রথাতেই উৎপাদিত হইয়া! থাকে । আবাদী 
প্রথায় চাষ করিলে ফমল উচ্চস্তরের হয় এবং একর প্রতি উত্পাদনের 
পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তবে এই প্রথ। অত্যন্থ বায়বহল। এক-ফমলী কৃষি- 
ব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা এই যে ইহা অল্পবায় ও শ্রমসাপ্য এবং উতৎপাদ্দিত ফসল 
সংঙ্ষিষ্ট শিল্প-সংগঠনের সহায়ক । তবে উৎপাদিত ফসলের মূলোব অনিশ্চয়তা 
নৃতন নৃতন প্রতিযোগীর আবির্ভাব, পরিবর্ত-সামগ্রীর উত্পাদন ও বাবহার, 

ভূমির উর্বরতা! হ্রাস, ফসল নষ্ট হইয়া গেলে দেশের আথিক দৈম্য, আন্তজাতিক 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গোলযোগের দরুণ রপ্থানীর অস্থুবিধা গ্রুভৃতি এই 
প্রথার বিশেষ বিশেষ অন্তরায় । ক্যানাডা, আর্জেন্টিন।, ব্রাজিল প্রভৃতি 
রাজ্যে এই প্রথা বিদ্যমান | (৩) এক-ফসলী চাষের অন্থবিধা দূর করিবার জন্য 
বতমানে পঃ ও মধ্য ইউরোপ, কুশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের 
কষিকে বহুমুখী কৃষিতে (01521519560. ৪5100811016) পরিণত করার চেষ্টা 

চলিতেছে । এইরূপ কৃষি ব্যবস্থায় দেশে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হয় এবং 
রাজনৈতিক গোলযোগ ও আধিক মন্দা সমস্ত কষিব্যবস্থাকে একজ্জে বিপর্যস্ত 

* সংকীর্প-অর্থে আবাদী প্রথীয় কৃষিকার্ধ বলিতে বৈদেশিক মুলধন, নিপুণ শ্রমিক এবং 
আধুনিক বন্ত্রপাতির সাহায্যে ক্রান্তীয় অঞ্চলে বৈদেশিক শিল্পপতিগণ যে কৃতিপ্রথা পরিচালন! করেন 

তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে | উদ্বাহরণ ম্বর্নাপ বল! যাইত্ঞপারে যে স্থানীয় শ্রমিকদের সাহায্য 
ইউরোপীয় শিল্পপতিগণ কর্তৃক আসাম ও পশ্চিম বঙ্গে বিদেশে রপ্তানীর জন্ত যে চা উৎপাদিত হয় 

তাহাকে আবাদী ফল (1915068107, ০:00 ) বলা হয়; কিন্তু অনুরূপন্ষেঞ্ে দেশীয় শিল্পপত্তিগণ 

কর্তৃক স্থানীয় শ্রমিকের সাহায্যে জাভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্ত ঘে চা উৎপাদিত হয় তাহাকে 
বাগিচা কস ( ৫জনুপা 2:০০) বলা হইয়া থাকে । 
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করিতে পারে নাঁ। সম্প্রতি উপরোক্ত দেশসমূহে শিশ্রকৃষি প্রথা (1007560 
£917001175 ) প্রবতিত হইয়াছে । এই প্রথা অনুসারে কষিক্ষেত্রের এক অংশে 

পশুপালন এবং অবশিষ্টাংশে চাষ আবাদ হয়। মিশ্রকৃষি প্রথায় কষকদের 
আঘথিক সচ্ছলতা, উন্নত ধরণের রুষি-মস্ত্রপাতি ও শ্রমিকের সম্ধংসর ব্যবহার, 
স্বাভাবিক শশ্তাবর্তন, অল্পব্যস্নে পথাপ্ত উৎপাদন প্রভৃতি স্ুবিধ। দর্শে। তবে 
উত্পন্ন দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, উন্নত ধরণের যানবাহন ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত নিপুণ 
শ্রমিকের সরবরাহ না থাকিলে এই প্রথা অবলম্থিত হয় না। 

কর্ষণযোগ্য ভূমির সরবরাহ ও কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদার তারতম্য অন্গসারে 
কষিকাধের নিম্নরূপ প্রকারভেদ দুষ্ট হয়__-(১) ক্যানাড, আজের্টিনা, অস্ট্রেলিয়। 
প্রভৃতি ষে সমস্ত দেশে অধিবাসীর তুলনায় কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ অধিক 
এবং যে-সমস্ত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদ! অল্প, ভূমিভাগ সাধারণতঃ অন্র্বর 
জলবায়ু কৃষিকার্ধের প্রতিকূল, যানবাহন ব্যবস্থাও উন্নত নহে সেই সমস্ত স্থানে 
শ্রম ও পুঁজি ব্যাপকভাবে বাবহার না করিয়াই বুহৎ বৃহৎ ক্ষেত্র সাধারণ ভাবে 
চাষ করা হয়। এ প্রকার কৃষি-ব্যবস্থাকে ভুমিপ্রধান বা ব্যাপক কৃষি 
( 8%66051৩ ০8109010) বলে। (২) পশ্চিম ইউরোপ, ভারত, চীন 

প্রভৃতি যে সমন্ত দেশে জনসংখ্যার তুলনায় কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ সামান্ত 
এবং যে সমস্ত দেশে কৃষিজ দ্রবোব চাতিদ1 অত্যন্ত অধিক, যানবাহন ব্যবস্থ। 
উন্নত, ভূমিগাগ উর্বর, এবং অন্তান্ত ভৎ্পাদক অঞ্চলসমূতের সহিত 

প্রতিযোগিতাও তীব্র সেই*সমস্ত অঞ্চলে সামান্য পরিমাণ কৃষিক্ষেত্র হইতে 
ধিক শস্ত উৎপাদনের জন্ত একই ক্ষেত্রে বারংবার প্রচুর অথ ও শ্রমিক 

নিয়োগ করা হয়। এই প্রকার কৃষিকে শ্রম ও পু'জিপ্রধান বা সয় কৃষি 
€:102155155.০010580197) বলা হয় 

ভারতের কৃষি-ব্যবস্থ। 

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্য (568031629 01 177010170 8£11001015)--- 

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে সমগ্র অধিবাসীদের ৭০০ প্রতাক্ষভাকে 

এবং ২৯% পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল । আবার মোট জাতীস্ব 

মায়ের প্রায় 'অর্ধাংশ কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট কাধাদি হইতেই উপাজিত হয়। 
১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে কৃষিকার্ধে নিযুক্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৩২৩৬ কোটি 
একর-__-মাথাপ্রতি ১ একরেরুও কম। কৃষিগ্রধান দেশ হইলেও ভারতীস্প ক্লষি- 
শিল্পের অবস্থ। অত্যন্ত দ্ধ । বুষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ক্ষুদ্র ক্ুদ্র খণ্ডে 
জমির বিভত্তীকরণ ও বিক্ষিপ্ত বণ্টন, কষিক্ষেত্রে সারের অব্যবহার, জমিন 
উর্বর শক্তির হ্রাস, প্রাচীন পদ্ধতিতে শল্তোৎপাদন এবং যাস্্রিক উৎপাদন 
পদ্ধতির অভাব, কষিকাধে নিযুক্ত ক্জাবাদি পগ্জর হীনন্বাস্থ্য, পশুখাস্ক হিসাবে 
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কোন ফমল উৎপাদন করার বিধিসম্মত প্রচেষ্টার অভাব, উপযুক্ত বীজ নির্বাচন 
ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে চাষীদের অজ্ঞতা এবং সবোপরি চাষীদের নিরক্ষরতা ও 

০০ আপ সস |: পপ ০০ 

ভাবতেব  ভূমিব্যব্ার [কোটি একরে ] 
পা পিতা 

সি পক 

৮৬ ১৬৩ 

হর ৪ক্৫১ ১৯৫৮-৫৯ক 

মোট আয়তন ূ ৮৯৬৩ 

সংখ্যা মরববাহক অঞ্চলসমুখেব আয্তন ৭৬"২৬ | শ২ ৪১ 

বনতুমি - 8 ৮-:-৭ ১২৮১ 

কৃষির অনুপযুক্ত | 
(১) অন্য কাধে ব্যবঙত র ৩১৫ 

(২) উর জমি ৰ ৮ নদ ৮*২১ 
মোট ূ ১১ ৭৪ ৪1৬ 

পতিত খ্যতীত অনাবাদী জমি ূ 

(১) চারণ ভূমি ১ ৬% ৩১৪ 

(২) ফলবৃক্ষ সমান্থত জমি | ৪:৯০ 88 

(৩) কর্ষণযোগ্য হিট ৫4০৮ 
মোট ১৩ ২২ আনন 

পতিত জমি | 

(১) চলতি ২ ৬৪ ২ ৯৪ 

(২) অন্যান্য [ ৪ ৩১ ৩০০ 

মোট | ১: এ 

নীট কৃষি জমি ১৯ ৩৪ ৩২ ৩৬ 

মোট আবাদী জমি ূ ৩২ ৫৯ ৩৭ ২৭ 

একাধিকবাব ফসল উৎপাদক জমি | ৩১৫ ূ ৪৮৬ 

দারিদ্র্য ভারতীয় কৃষিশিল্লেব প্রসাব ও উন্নতির অভ্তবাধ। কৃষিপ্রধান দেশ 
হওয়। সত্বেও কুষিশিলেব অন্ুন্নতিব দকণ ভারতে একরপ্রতি ফসল উত্পাদনেব 

হার পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশ অপেক্ষ। অল্প । 
ভারতের কৃষিকার্য বাণিজ্যিক উদ্দেস্টে পরিচালিত হয় না, এদ্দেশের কৃষি- 

ব্যবস্থ। জীবিক1 অর্জনের একটি উপায় মাত্র। খাগ্যশস্তের উৎপাদন করাই 
ভাঁরত্েব কৃষি-ব্যবস্তাব প্রধান কাষধ। কৃষিকার্ষে প্রযুক্ত ভূমিভাগের প্রায় 

৮৬% অংশেই খাছাশস্ত উৎপাদিত হয় এবং মাত্র ১৬% অংশে বাণিজ্যিক 

ফলল উত্পাদিত হইয়া! থাকে । মোট রুধিভূমির ৮৬% অংশে খাছাশস্যের 

উত্পাদন হওয়! সত্বেও ভারত খাছাশস্তের উৎপাদন বিষয়ে স্বাবলম্বী নভে । 

প্রতি বংসর ভারতে যে পরিমাণ খাদ্যশন্ত উত্ধাদিত হয় তাহাতে মোট 

জনসংখ্যার মাজ্ঞ ৮৮% অংশের চাহিদা! মিটান সম্ভব। তথাপি কৃষিজ 
প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার 

+ পরিবর্তন পাঁপেক্ষে 
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করে ইক্ষু, লাঙ্ষা, চা ও বাদাম উৎপাদনে ভারত গৃথিবীতে প্রথম এবং 

ধান, পাট, রেডী, কার্পাস, তিল, তিনি, জোয়ার ও বাজর1 উৎপাদনে অন্যতম 
প্রধান স্থান অধিকার কবে। 

ফসলের খতু (0:09 5৫890£. )-_-ভারতের উৎপন্ন শশ্যকে খারিফ ও 

ববি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা ভয়। বর্ধার প্রারভ্ভে বীজবপন করিয়া 
হেমস্তক্কালে যে শশ্ত সংগ্রহ কবা হয় তাঁহাকে খারিফ শস্য বলে। ধান, কুটু।, 
জোয়ার, বাজর1, পাট, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক, বাদাম, রেডি, তিল প্রভৃতি 

খারিফ শহ্য । শীতের প্রাবন্তে বাজ বপন করিয়' ষে শশ্ত গ্রীষ্মেব প্রারস্তে 
সংগ্রহ করা হয় তাহাকে ববি শত্য বলে । গম, যব, মটব, ছোলা, সরিষা, 
'তসী প্রভৃতি ববি শস্ত । 

কৃষি পদ্ধতি (5065 ০£ ০416৮৪6301)-_জলবাযু, ভপ্ররুতি, মৃত্তিকা, 

ও জনসংখ্যাব তাবতয্য ভিসাবে গাবতেখ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কৃষি- 

দ্ধতি প্রযুক্ত হয় । ৮*"-র অধিক বুষ্টিযুক স্থানে আরে কৃষি প্রপায় ধান, 
পাট, চ| ও ইক্ষুব চাষ হয়, ৪০ ৮০ পথন্ বুষ্টিপাত অঞ্চলসমূতে স্বপ্পার্জে কৃষি 
প্রথায় কাপপাস, গম, ভুট্টা! ও তৈলবীজ জন্মে ; ২০”-৪০ পযন্ত বৃষ্টিযুত্ত অঞ্চল- 
সমূহে ৫সচন কৃষি প্রথায় কার্প'স, গম, হক্ষু ও ভুট্টাব চাষ ভয় এবং ২**-র 
গ্মনধিক বুষ্টিযুক্ত অঞ্চলসমূহে শুষ্ক কৃষিপ্রথায় জোয়ার, বাজবা, ডাল প্রভৃতি 
শক্তেব চাষ হহয়! থাকে। 

কৃষি অঞ্চল (48170015781 15510105)-_মাঞাজ, মহারাষই্ট গুজবাট, 

পশ্চিমবজ, উত্তবপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিভাব, উডিষ্া ও উন্তবপ্রদেশই ভাবতেব কৃষি- 
প্রধান অঞ্চল। অস্বাস্থ্যকব জলবাযু, বন্ধুব ভপ্রক্কাতি ও গভীর অরণ্য হেতু আসামে 

ও হিমালয়েব পার্বত্য অঞ্চলে , মক প্রকুতির জলবাষু হেতু রাজস্থানে ১ ম্যালে- 
বিমার প্রকোপ হেতু উডিষ্যা ও মধ্যগ্রদেশেব স্থানে স্থানে এব" অন্ষর্ষর মৃত্তিকা 
হেতু পুর্ব মহাবাষ্্র ও মধ্যপ্রদেশেব কিয়দংশে কঁষকাধ এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার । 

ভারতের জলসেচশ্ব্যবস্থা (17015561010 555161128 0£ 117018 )-- 

সন্তিদের উৎপত্তি এবং পুষ্টিসাধনেব জন্য কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত পবিমাণে জলসেচন 
করা প্রয়োজন । কারণ মৃত্তিকায় জলেব পবিমাণ বিশীর্ণ মীম। ( ছা11010£ 
2০106) অপেক্ষা! অল্প হইলে উদ্ভিদেব মূল তাহ গ্রহণ কবিতে পারে ন।, আবার 
জলের পরিমাণ ক্ষেত্রলীমীর (5610 082৪01 ) অধিক হইলে উহ1 উদ্ভিদের 

পক্ষে ক্ষতিকাবক হয়| ভারতে বুষ্টিপাতেব পরিমাণ স্থান ও কালের দিক হইতে 
ব্ঘনিশ্চিত বলিয়া! অতি প্রাচীন্ঞ্রাল হইতেই জলসেচন ব্যবস্থা ভাবতীয় কৃষির 
একটি অপরিহার্য অন্গরূপে পরিগণিত হইয়া! আসিতেছে । 

জঙসেচের প্রয়োজনীয়তা (0201201650০ ০৫ 17076861019)--ভারত 

ক্কষিগ্রধান দেশ ৷ কৃষিকার্ধের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ 
বুষ্টিপাতের একাত্ত প্রয়োজন । কিন্তষ্ভারতের বৃষ্টিপাত নান] দিক দ্গিষ্াই ক্রটি- 
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বুল। যেমন--(১) ভারতের সর্বত্র সমপরিমাণে বৃষ্টি হয় ন1। রাজস্থান, পাজাব। 
ও দক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থলেই বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প। আবার আলাম, প£ 
উপকূল প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অধিক , (২) এদেশে কেবলমান্ত্র বর্ষা- 
কালেই অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয়, শীতকাল সাধারণতঃ শুদ্ধ । শীতকালীন রবি- 
শন্য উত্পাদনের জন্য কৃত্তিম সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন ১ (৩) ভারতে কোন কোন 

বৎসর প্রচব, আবার কোন কোন বৎসর অল্প বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে , আবার 
কখনো ক্লুখনো দীর্ঘকাল ধবিয। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিও দেখা যায়। এই সঞ্ল 
কারণে কৃষিকার্ধেব জন্য কেবলমাত্র বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভব করিয়! থাকা চলে 
না। জলসেচের ছ্বাবা শশ্তক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে জল সবববাহেব ব্যবস্ত। করিতে 

হয় ; (৪) ধান, উন্ষু প্রভৃতি কতক গুলি কষিজ দ্রন্দেব উৎপাদনের জন্য নিয়মিত 
ও পরিমিত বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন । াকস্ত ভাবতের কযেকটি স্থান ব্যতীত 
অন্যত্র নিয়মিত ও পরামত বৃষ্টিপাত তয় না । সেহ কাবণে কৃত্রিম সেচ-ব্যবস্থার 
প্রয়োজন হইয়া পড়ে, এবং €৫) জলসেচেব সাহাষ্ শস্য উৎপাদনের হার 

বহুগুণে বুদ্ধ করা যায়। 

সেচ-ব্যবস্ছার প্রাকৃতিক স্ুবিধ। € 0601910151051] 20৬98108125. 

£01 1:168100 )__ভাগতেখ কতকগুলি ভৌগোলক স্থবিধা থাকার ফলে 
সেচব্যবস্থা এতাদৃশ উন্নতি ঞ্শভ কবিয়াছে, বেরূপ-_-(১) উত্তব ভাবতেব নদী- 
সমূহ গলিত তুষাব ও বুষ্টিব জলেব দ্বাব। পুন্ত 5ওগায় বাব মাসহ জপপুণ থাকে । 
ইহাদেব জল গেচকাযেব জন্ত সম্বংসবহ ব্যবহাৰ কখা চলে । (২) ভারতের 
সমভূমি অঞ্চলসমুহ ম্বভাবতই ঢালু বলিয়া খাল-নালা প্রভৃতিব খননকাষ 
অপেক্ষাকৃত অপ্প বায় ও শ্রমসাধ্য | (৩) আবাব, ভৃত্বক পলিগঠিত হওয়ায় 

বৃষ্টির জর্গীসুমভূমি অঞ্চলের পলিস্তব চুয়াইয়া অভ্যন্তবেব কদমা্ত স্তবে সঞ্চিত 
হইতে থাকে । পবে কূপ খনন করিয়। সঞ্চিত জল সেচকাঁষের জন্য ব্যবহার 
কর।যায়। এই সকল স্থবিধাহেতু ক্বান্রম সেচব্যবস্থাব অনুশীলনে ভারতের 

হ্তায় দ্বিতীয় কোণ দেশ পৃথিবীতে আর নাই বলিলেই চলে । 
জলসে্চে পদ্ধতি (11656150909 0£ 10701686101) )-_ তৃপ্রপ্ততি, বৃষ্টিপাত 

প্রভৃতি নান। ন্যিয়ের পার্থক্য হেতু ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের 
জলসেচপদ্ধতি প্রবতিঙ হইয়াছে । এই দেশে সাধারণতঃ চারি উপায়ে 
লেটকাধ চলে--(১) কুঁপ, (২) পুক্করিণী, (৩) খাল ও (৪) ভোঙ্গ!। 

(১) কুপ-সেচকাষে কৃপের ব্যবহার ভারতের প্রায় স্বজ্রই পরিলক্ষিত 
হয়। কারণ, প্রথমতঃ, কৃপ খনন অন্তান্ত সেচর্যুবস্থা অপেক্ষা অল্পব্যয়সাধ্য, এবং 

ছ্বিতীয়তঃ, উত্তর ভারতের ভূত্বক কূপ খননের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী । উত্তর- 
প্রদেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ কাশী ও দিল্লীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে, দক্ষিণ-বিহার 
"৪ পশ্চিমবঙ্গে কূপের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক | মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মহণরা ই 
গ্রাজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি স্বানেও কূপের সাহাম্বে সেচব্যবস্থার প্রচলন দেখা) 
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যায়। কিন্তু কূপের সাহাষ্যে সেচকার্ধের কতকগুলি অন্তবিধা রহিয়াছে । 

'€১) কূপের জল দ্বারা বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে জলসেচ করা কঠিন ; (২) কৃপের 

জল লবণাক্ত হইলে শস্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়, (৩) গ্রীম্মকালে বহু 

অগভীর কৃপ শুষ্ধ হইয়া যায়, এবং (৪) একই কৃপ হইতে বহুক্ষণ ধরিয়া জল 

তুলিলে কৃপেব জল কমিয়া যায়। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে যথাক্রমে 

ভারতের মোট ১৪৭ ও ১৬৭ লক্ষ একর পরিমিত কৃষিজমি কূপের সাহায্যে 

জলসিক্ত হয়। বর্তমানে বনুস্থানে বিচ্যুচ্চালিত নলকুলের সাহায্যে জমিতে 

জলসেচ কবিবাব ব্যবস্থা হইয়াছে । ১৯৫০-১৯৫১ সালে বিহার ও উত্তর 

প্রদেশে এইবপ প্রায় ২৫০০ নলকূপ ছিল। 

(২) পুক্ষরিণী-_প্রধানতঃ মাদ্রাঙ্গ, মহীশৃব, অন্তর ও মহারাষ্ট্রের বৃষ্টিবিবল 

স্থানে এবং বশর ও উড্িষ্যাব স্থানে স্থানে জলাশয় হইতে খাল কাটিয়। ক্ষেত্রে 

জলপমেচ কব! তয়। বে পুক্ষবিণীর সাহায্যে জলসেচেব ছুইটি প্রধান অন্তরায় 

রহিয়াছে £ (ক) গ্রীক্ষকালে ব! অনাবৃষ্টি হইলে জলাশয় শু হইয়। যায়, এবং 

(খ) প্রতি বৎসবই এইগ্রালব সংস্বাব না৷ কবিলে এগুলি মণ্জিয়া যাচ়্। 

১৯৫০ ৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে যথাক্রমে ভাবতেব মোট ৮৮ ও ১০৯ লক্ষ একর, 

কৃষিজাম পুক্ষবিণীব সাঠাযো জলসিক্ু তয় । 

(৩) খাল-নদী হইতে প্রসাবিত খালের ফাহাঁযো জলসেটেখ বাবস্থা 

এনদ্রশে সমধিক প্রনিদ্ধি লাভ কাবয়াছে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫১ সালে 

সবক্ারী খালের লাহ।য্যে যথাক্রমে ১৭৯ ও ১৪৮ লক্ষ একর এবং বেনবকারী 
খালেব সাহায্যে যথাক্রমে ২৮ ৪ ৩৪ লক্ষ একব কৃণ্বজমি জলসিঞ্চিত 

ভয। নদাঁ-খালস্মূহকে প্রধানতঃ 

ছুই শ্রেণাতে বিভক্ত কবা চলে; 
যধ1--(ক) প্লাবন খাল- ইহারা 

বধাঙ্কালে জ্লপুণ হয় এবং বর্ধার 

শেষে শুষ হইয়া যায়। শীতকালে 

প্লাবন খালেব সাহায্যে মেচকার্ষ 

চলে না। (খ) নিত্যবহ ব। 

স্থায়ী খাল-__এই সমণ্ড খালে 
সাথ] বংনবহ জলগপ্রবাহ থাকে । 

পাঞ্জাবেব শিরহিন্দ, উত্তব বারি- 
দোয়াব ও পশ্চিম যমূনা খাল ; 
উত্তর প্রদেশের পুর্ব যমুনা, গঙ্গা, 

| সর্ট ও আগ্রাব খাল? মান্রীজ ও 

২৬নং চিন্জ-ভারতের জলমেচ-ব্যবস্থা মহীশুরের পেবিয়ার, কাবেরী, 
মেতুর ও বাকিংহাম খাল) পচ্চিমবন্ধের দামোদর খাল এবং 
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উড়িষ্কার মহানদীর খাল গ্রভৃতি উল্লেখষোগ্য নিত্যবহ খাল। 
বর্তমানে বহু প্লাবন খালকে নিত্যবহ খালে পরিবতিত করা হইতেছে। 
বাক্ষিণাতো ও মধ্যপ্রদেশে গ্রীষ্মকালে নদীর জল শুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়। এ 
সমস্ত অঞ্চলের নদীব উপত্যকায় বাধ বাধিয়! বর্ষার জল সঞ্চিত করিয়া রাখ। 
হয় এবং পরে খাল কাটিয়া এ জল দ্বার শস্তক্ষেত্রে জলসেচ কর। হয়। 
এইরূপ খালকে জলাধার বা “স্টোরেজ” খাল বলে। 

খালেব সাহায্যে জলসেচ-ব্যবস্থায় দুইটি প্রধান অন্তরায় বতিয়াছে £ (১) 

কষকদের 'অসাবধানত।-বশতঃ প্রায়শই খালেব জল বন্ুস্থানে আটকাইয়] যায় 

এবং জমিকে কুৃধষিকাষের অনুপযোগী কবিয়া তোলে , এবং (২) পাঞ্জাব, 
গুজরাট ও ম্হাবাষ্ট্রের নানা স্থানে ভৃত্বকের নিষ্স্তিত লবণাক্ত জল উতক্ষিপ্ত 
হইয়া জমিকে লবণাক্ত ও কৃষিকাষেব অন্রপযুক্ত কবিয়া ফেলে। 

(£) ভোষঙ্জা__তাল বা নাবিকেল বৃক্ষেব গুঁড়ি টাচিয়। কিংবা টিন দিয়া 

অনেকট| নৌকার মত ভোঙগ! প্রস্তুত কবা ভয়। প্র ডোঙ্গ! বাশেব ডগায় 
ঝুলাইয়া তাহাদ্বাবা নিকটবতী খাল, বিল, পুকুব প্রভৃতি জলাধাব হইতে জল 
তুলিয়া জমিতে জলসেচ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথায় জলসেচেব ব্যবস্থা 
বনছকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । ১৯৫০-৫১-৭৩ ১৯৫৫-৫৬ সালে ডো! 
ও অন্তান্য প্রথায় জলসিক্ত জমিব পরিমাণ দাঁড়ায় যথ[কমে ৭৩ ও ৫৪ 
লক্ষ একর । 

১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট সেচসমধিত জমিব পবিমাণ দাডাক়্ 

যথাঞ্মে ৫১৫ ও ৫৬২ লক্ষ একব (শীট )__মোট কৃষিজমির মাত্র ১৭ ৫% ও 

২৩9০ । 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রপ্রান প্রপ্রান সেচ খাল 

(ক) পাঞ্জাব-_পাঞ্জাবের ন্যায় এপ 'বিবাট এবং স্ন্দর জলসেচের ব্যবস্থা 

ভারতের আব কোথাও নাই। অত্যল্প বৃষ্টিপাত (১০-১৫), উবর মৃতিকা 

এবং নিত্যবহ নদীসমূহেব অবস্থিতি-__এই তিনটি অনস্থার একত্র সংযোগ 

হওয়ায় এতদঞ্চলে জলসেচ-ব্যবস্থা ভারতের মধ্যে সবোতকষ্ু। বর্তমানে 

সরকারী সহণয়তা পুষ্ট খালে সাহায্যে জলসেচের ফলে বৃষ্টিহীন পাঞ্জাব শস্তশ্তামল 

হইয়াছে এবং এস্থানের লৌক সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। পাঞ্জাবের 

নি়লিখিত খালসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :-(১) পশ্চিম বমুন। খাল 

যমুনা শী হঈতে জল বহন করিয়া! রোটক, দক্ষিণ-পূর্ব !হিসার, পাতিয়াল! ও 

বিন্দের প্রায় ১* লক্ষ একরেরও অধিক পরিমাণ ধ্(মতে জলসেচ করে। (২) 
শিরহিজ্দ খাস রপারের নিকটবর্তী শতত্র নদী হইতে জল বহন করিয়া 

লুখিয়ানা, ফিরোজপুর, নাভ1 ও হিসার জেলার প্রায় ১৪ লক্ষ একর পরিমিত 
রূষি-অঞ্চরলাপমূহে জলসেচ করে। (৩) উচ্চ বারি দোয়ার খাল মাধোপুরের 
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নিকটবতত ইরাবতী নদী হইতে জল বহন করিয়া বিপাশা ও ইরাবভী নদীর 
মধ্যবতা গুরুদাসপুর ও অযুতসর অঞ্চলে জলসেচ করে। এই খালের কতঙ্ক 
ংশ পাকিন্তান পধস্ত বিস্তৃত। (৪) সম্প্রতি ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পন! 
'আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে পাঞ্জাবের জলসিক্ত ভূমির পরিমাণ বুদ্ধি 

২৭ নং চিত্র--পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের সেচখালসমুহ 

পাইয়াছে। পাঞ্জাবের জলসিঞ্চিত অঞ্চলসমূহেব প্রধান প্রধান ফসল হইল গম 
ও কাপপাস। 

(খ) উত্তর প্রদেশ*_ বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার কুফল হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য এবং রবিশস্তেব উৎপাদনের জন্য উত্তরপ্রদেশে জলসেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তন 
কবা হইয়াছে । এই প্রদেশের খালসমূভের মধ্যে বর্তমানে পাচটি 
প্রধান :--(১) পুর্ব-বমুন! খাল ফয়জাবাদের নিকটবত্তী যমুনা নদী হইতে 

* পৃঃ পীঞ্জাব এবং উঃ প্রদেশেব সেচ-বাবস্থায় দ্ুশ্তর বাবধান পবিলঙ্গিত হইয়া থাকে । 
(১) পাঞ্জাবে সারাবৎসরই সেচ-খাবস্থার প্রয়োজন হয, কিন্তু উঃ প্রদেশে প্রধোজন হয় কেবলমাজ্ 
বধণবঞ্চিত খহুতেই । (২) (সচব্যবস্থার প্রবর্তনের প্ৰ হইতেই পাঞ্জাবের আঁধিক উন্নতি 
চিত হয, কিন্ত উঃ প্রদেশের আধিক প্রসারের পৰ হইতেই সেচ-বাবস্থার প্রবর্তন হয়। (৩) 
পাঞ্জাবের নদীসমূহের কেবলমাঞ্জ উচ্চ ঞ্রংশ হইতেই দেচথাল কাটা সম্ভব, কিন্তু উঃ প্রদেশের 
নদীসম্হের নিম্াংশ হইতেও খাল কাঁটা চলে। (৪) কেবলমাঞ্জ খালের দাহাযোই পাঞ্জাবে 
ক্টলঙসেচ কর] হয়, কিন্তু উঃ প্রদেশের সেচকার্ধে কুগ ও খাল উত্তয়ই ব্যবসজৃত হয়। (৫ উই 
প্রদেশে খালসমূহ হইতে বর্ষার জল নির্গমের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, কিন্তু গাঞ্রাষে এয়প ফোন 

ব্যবস্থার প্রয়ো্নই হয় না। 
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জল বহন করিয়া এই প্রদেশের উত্তর-পুষ অঞ্চলে ৪ লক্ষ একর কৃষিজমিতে 
জলমেচ করে। (২) আগ্রা খাল দিজীর নিকটবতীঁ যমুন1 নদী হইতে জল 
ব্হন করিম ২৮ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে জলসেচ করে । (৪) উচ্চ গঙ্গা, 
খাল হরিদ্বারের নিকটবর্তাঁ গঙ্গা নদী হইতে জল বহন করিয়া ১ লক্ষ একরেরও 
অধিক পরিমিত জমিতে জলসেচ করে। (৪) নিল্প গজা খাল বুলন্দশর 

নু 

২৮ নং চিত্তর-উত্তব প্রদেশেব সেচখালসমুহ 

জেলার নারোবার নিকটবণ্রী গঙ্গা হইতে জপ বহন করিয়া উহার মধাবর্তখ 
রি ৫ 

৮ লক্ষ একর পরিমিত উপত্যকাভূদিকে জলসিক্ত কবে । (৫) সদ। খাল 
নেপাল-সীমান্তে বনবংশের নিকটবতী সর্দ। নদ হইতে জল বহন করিয়া 
রোহিলাখণ্ড ও অযোধ্যার পশ্চিমীঞ্চলেব প্রায় ১৪ লক্ষ একর পরিমিত ভমিকে 

জনসিক্ত কবে। গম, ইক্ষু, যব, কার্পাস প্রভৃতি হইল উত্তর প্রদেশের জল- 
সিঞ্চিত অঞ্চলের প্রধান প্রধান ফসল । 

গে) দাক্ষিণাত্য_ দাক্ষিণাত্যের নিয়নলিখিত খালসমৃহই প্রধান_-(১) 
পেরিয়ার খাল-_কার্ডামন পর্বতের পাদদেশে কপেরিয়ার নদীতে বাধ দিয়া, 
পর্বতের মধ্য দিয়া ৫৭০০” দীর্ঘ স্ুডঙ্গ কাটিয়া মাছুরাঁর নিকটবর্তা শুষ্ক অঞ্চলে 
এট জল লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । (২) কুণৃ'ল-কুডাঙ্গা খাল-__ইহা তুঙ্ভদ্রার; 
সহিত পেনারকে সংযুক্ত করিতেছে ৷ (৩) গোদাবরী বন্ীপের খাল-_. 
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গোদাবরীর উপনদী বশিষ্ঠা এ গৌতমীব উপর বাপ দিয়া ১১৫ লক্ষ একর 
পরিমিত জমিতে জপসেচের ব্যবস্থা করা তইয়াছে। (৪) কৃষ্ণা বন্ীপের 
খাল-_বেজওয়াডা শহবেব নিকটে কষ্ণা নদীতে বাধ দিয়া বন্ধ খালের সাহায্যে 
১০ লক্ষ একর পরিমিত দ্মমিতে জলসেচ কবা হইতেছে । (৫) পৈনী-পালার 
ও সৈয়ার খাল --মার্কট শহবেব দক্ষিণে এই তিনটি নদীতে বাণ দিয়! পশ্চিম 

মা্রাজেব একটি স্বৃহৎ অঞ্চণপে জলসেচ কবিবাব ব্যাবস্থা শইয়াছে। (৬) 

কাবেরী বন্বীপের খাল-__বর্তঘানে ইহা হইতে বভ শাখা খাল কাটিয়া প্রায় 

১০ লক্ষ একব পরিমিত জমিতে জলসেচ করা হইতুতছে। কাবেবী নদীর 
গতিপপে ৫৩০০ দীঘ ও ১৭৬ উচ্চ মেতুব বাতের সাহায্য ৬* বর্গমাইল 
পরিনিত এক হ্রদ নির্মাণ কবিযা তাহ। হহতে জলনেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের 

বাবস্থ। কর] হইয়াছে । (৭) কৃষ্ঞা নদীর বাকিংহাম খাল--২৫* মাইল 
দীর্ঘ এবং নাব্য এই খালেব সাহাযষো ০২ লক্ষ একর জমিতে জলমেচকার্ধ 

চলিতেছে | 

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ__পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুবেব খাল (৪১৪ মাইল ), ইডেন 
থাল (৪৫ মাহল ), বক্ধেশ্বব খাল (২১ মাইল ) ও দ্ামোদব খাল (১৪০ 

মাইল ) কাটা হহয়াছে । সম্প্রতি দামোদব ও ম্যুবাক্ষী বতমুখী পারকল্পনাগুলির 

সাহায্যে অনিকতব সেচ-বাবস্থাব প্রবর্তন করা হইয়াছে । 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সেচ-ন্যবস্থা (11115856601 10061 1755 

5৪1 0197)9)--১৯৫০ সালে হিসাবে ভাবতের দ্দীবাহিত জলংম্পদেব 
পবিষাণ প্রায় ১৩৫ ৬ কোটি একব-ফুট । ইহার মধ্যে মাত্র ৪৫ কোটি একর- 
ফুট জল সেচকাযে ব্যবহাবেব উপখোশী বলিয়। অন্তমিত হয়। ১৯৫১ সাল 
পযন্ত এই বাবহাবোপযোগী জলসম্পাদব ১৭% (*৬ কোটি একব-ফুট ) 
সেচকাযে বানহৃত ভয়, এবং “দ্বতীয পধিকল্পশাব (১৯৫৫ ৫৬-১৯৬০।৬১) 
শেষ বর্ষ পযন্ত এই ব্যবহাবের পবিমাণ দাড়ায় ২৭০০ (১২ কোটি একব-ফুট )। 

ততীয় পবিকল্পনৰ (১৯১০৬১১৯১৮৫ ৬৬) কাধকালে সেচকাষে এই 

জলসম্পদেব বাবভাব দ। ছাইবে ৩৬০% ( প্রায় ১৬ কোটি একব ফুট )। প্রথম 

পরিকল্পনা (১৮৫০ ৫১/১৯%৫-৫৬ ) আবভে, ১৯২০-৫১ সালে, ভারতে মোট 

জলনিঞ্িত রধিজানর পরিমাণ ছিল ৫১৫ কেটি একব। প্রথম পরিকল্পনার 
শেষ বর্ষে, ১৯৫৫ ৫৬ সালে, ইহাব পাবমাণ দাডায় ৫ ৬২ কেটি একর এৰং 

দ্বিতীয় শবিকর্পনাব শেষে বধে, ১৯৬০-৬১ সালে, দ্রীডাম্ম প্রায় ৭ কোটি 
একর । তৃতীয় পবিকল্পনার শেষ বর্ষে, ১৯৬৫ ৬৬ সালে মোট জলসিঞ্চিত 

কর্ষজমিব পরিমাণ বুদ্ধ পাই! ৯: কোটি একবে ধীডাবে বলিয়া পরিকল্পন। 

কমিশন অনুমান কবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পবিকল্পনাব অন্তভূক্তি মাঝারী ও 
বৃহৎ বৃহৎ মেচকাধগুলির সু রূপায়ণের জন্য প্রা ১৪** কোটি টাকা ব্যয় 
হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমিত হয়। অব্থ এই 
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সেচকার্ষগুলি সম্পূর্ণ হইলে অতিরিক্ত ৩৮ কোটি একর পরিমিত কৃষিজমি 
জলসিঞ্চিত হইবে বলিয়া! পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন । প্রথম ও দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার কার্কালে সেচবাবস্থাগুলির বূপায়ণ বাবদ ব্যয় হয় যথাক্রমে 

৩৮০ ও ৩৭* কোটি টাকা। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার কাধকালে এ বাবদ 
যথাক্রমে ৪৩৬ ও ২১৪ কোটি টাক1 বায় হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। 

মাঝারী ও বৃহ বৃহ সেচ পরিকল্পন! হইতে অন্তাব্য সুযোগ-সুবিধা 
(১) প্রথম ও দ্বিতীষ পরিকল্পনার অন্ততুক্তি সেচকাধগুলি সম্পূর্ণ হইলে ভিত্তি বৎসর 

€১৯৫*-৫১) অপেক্ষ! অতিবিক্ত সেচ জমির পরিমাণ দীড়াইবে *** ৩৭৫৬ লক্ষ একব 

(২) প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনীব অগ্ততৃক্ত সেচকাধনমূতের ঝপায়ণে-_- 
(ক) ১৯৬*-৬১ সাল নাগাদ সেচ হুবিধা-যুক্ত কৃষিভূমি ৮১ ১৩২৪৩ 

(€খ) ১৯৬০-৬১ পাল নাগাদ সেচ ব্যবস্থা-যুক্ত কৃষিভূমি ১০১:৯৯৮৯ 

(গ) ১৯৬৫-৩৬ সাল নাগাদ সেচ স্ুবিখা-যুক্ত কৃষিভূমি ২১০ উ৭০৯৬ 

(ঘ) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সেচ ব্যবস্থা-যুক্ত কৃষিভূমি *৮* ২১৬১৮ 
(৩) তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তভুক্ত নৃতন নূতন মেচকার্মসমূচেব কপাযণে- 

কে) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সেচ সুবিষা-যুক্ত কৃষিভূমি ১১০ ই৪৪ি৮ ১ 

(খ) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সেচ বাবস্থা-ঘুক্ত কুমিভূমি ৮১,১১৪ ৭ 

(৪) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ লর্মোট-- 

(ক) সেচ শ্রবিধা-যুত্ত' কৃষিভূমি [২ (গ)+৩ (ক)] ৮১৯ ১৯৪ ৭৪ 

(খ) নেচ বাবস্থ।-যুক্ত কৃষিভূমি [ ১ (ঘ)+৩ (খ) ] ২. ২১৭৭৫ 

(৫) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ অতিরিক্ত হাযাগ-হ্বিধা 

(ক) সেচ হথবিধা-যুক্ত কৃষিভূমি [ ৪ (ক)-_-২ (ক) ] * ০. ১৬৯ ৩১ 

(খ) সেচ ব্যবস্থা-যুক্ত কৃষিভূমি [৪ (খ)-২ ৭)] ১৯৭৮৬ 

উপরোক্ত সংখামান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ 

যে পরিমাণ কৃষিজমি সেচস্্রবিধা-যুক্ত হয় তদপেক্ষ। ৩২ লক্ষ একর পরিমিত 
অল্প জমি সেচব্যবস্থা-যুক্ত তয়। প্রথম ও ছিভীয় পরিকল্পনার অন্বভুক্তি সেচ 
কার্ধগুলির সাহায্যে তৃতীয় পরিকল্পনার কাধকালে অভিরিক্ত ১৩৭৭৩ লক্ষ 
একর এবং তৃতীয় পরিকল্পনা কালে গৃহীত নৃতন নূতন সেচ কাযগুলির 
সাহাযো অতিরিক্ত ২৪'৪৮ লক্ষ একর--এই মোট ১৬২৩১ লক্ষ একর পরিমিত 
ক্লষিজমি সেচস্থবিধ।-যুক্ত হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অন্মান করেন। 
তৃতীয় পরিকল্পনার কার্কালে মোট সেচব্যবস্থা-যুক্ত অঞ্চলের পরিমাণ 
ঈলাড়াইবে স্থল হিসাবে ১২৮ লক্ষ একর বা1 ১১৫ লক্ষ একর নীট। 

, তৃতীয় পরিকল্পনার কাধকালে প্রথম ও ছিত্ট্য় পরিকল্পনায় গৃহীত সেচ 
কার্য গুলি বাবদ ৪৩৬ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহীত নৃতন নৃতন 
সেচকার্ধ বাবদ ১৬৪ কোটি টাকা এবং €* লক্ষ একর পরিমিত, জমির 
বন্ানিক্কস্রণ। জল নিষ্কাশন, পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বাবদ ৬১ কোটি টনকা"-এই, 
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মোট ৬৬১ কোটি টাকাব্যয় হইবে । এই পরিকল্পনায় ৯৫টি মাঝারী সেচ 

পরিকল্পনা, পাঞ্জাবের বিপাশ্। জলাধাব পরিকল্পন। এবং বহুমুখী নদী পরিকল্পনার 

অঙ্গীভৃত সেচকাধ গুলিও অস্ত্তুক্ত হহয়াছে। 
ভারতের মৃত্িক! ([1501218 90115 )- মৃত্তিকা কৃষির পক্ষে অপরিশার্ধ ৷ 

ভারতের তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে প্রধানতঃ তিন ্রণীর মৃত্তিক। দেখিতে 
পাওয়া যায় £ 

(ক) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের ম্ৃত্তিকা_অবস্থান ও উচ্চতার উপব 
নির্ভবশীল এই অঞ্চলেব মুত্তিক।সমূহ উর্ববতায়, গঠনে ও প্রকৃতিতে বৈচিত্রময়! 
এই অঞ্চলেব মুত্তিকাকে পাচটি স্ুনিদিষ্ট শ্রেণীতে বিনক্ত করা যায়; যথা 

(১) হিমরেখার ঠিক নিম্নাংশেই দেখ। যায় বালুক। ও কক্ববপ্রধান হিমবাহু- 
প্রভাবিত মৃত্তিকা (0190171 30119 )। (১) উতারই নিম়াংশে রহিয়াছে 

ভিমবাহ-পবিশ্যক্' প্রস্তরবজ কর্ম (13011151 ০18৮ )। (৩) শ্ইহাব 

নিম্নাংশে সরলবগাঁয় পৃক্ষের অবণ্যাঞ্চলে রহিয়াছে পোডসল-প্রধান অস্ধর্মী 
অন্র্বব মুত্তিক1 (0995915) 1 এ মুক্তিকাযুক্ত অঞ্চলসমূতে প্রচুব "মাল জন্মে 

(৪) আব9ানয্া'শেব উপক্তাকাসমূহেব মুক্তি উচ্চতাবিশেষে কোথাও বা 
কদ্মবহুল), আবাব কোথা পা উতৎকুষ্ট পলিবভুল । (৫) পবতেব ঢালে অবস্থিত 

ক্ষেত্র্মৃত অবশেষ-প্রধান ম্বত্তিক! ( চ২551009] 501] ) দ্বাবা গঠিত । 

(খ) গাঙ্গেয় সমভূমির স্বত্তিক-_এই অঞ্চলেব মৃত্তিকা! পাললিক শিলা- 
শবে গঠিত , বে প্রাচানত্েব দিক হইতে এই মুত্তিক।কে ই শ্রেণীতে বিভক্ত 
কবা যায়, ধথা- (১) প্রাচীন পলিগঠিত স্বৃত্তিকা (019 11) 
উঠ] প্রাচীন « নিঃশেষিতপ্রাধ ধাতব পদা্থযুক্ত হওযায় অন্রবব | এই জাতীষ 

মৃত্তিক। নদীতীব হহতে দুূবে পনতেব সান্তদেশে অথবা দুই উপন্যকাব মধ্যবর্তী 
অঞ্চলে দুষ্ট হয । পাঞ্চ।ৰ ও উত্তব প্রদেশে অধিকাংশ মাত্তকা এই শেণীব। 
(২) নৃতন পলিগঠিত স্বৃত্তিকা (০ 411555075)- নদীত্তীববর্তী প্রাবন- 
স্প্শী ভূমিভাগে এই জাতীয় মুন্তিকা দুষ্ট হয়। লবণ বা বালুক) প্রধান ন! 
হইলে ইহা! অতিশফ্ উবব হয়। এই শ্রেণীব পলিকে আবাব তিন ভাগে 

বিওক্ত করা যায়) বথা-বালুকাপ্রধান মুত্তিকা বা বেজেমাটি (59179 

$01]) _হহ1 জলধাবণে অক্ষম বলিয়া জণসমুদ্ধ ফসপ উৎপাদনের বিশেষ 
উপযোগী , (খ) কর্দম প্রধান মৃত্তিকা বা গ্রঁটেল মাটি (0185 501) ইহা চুন 
ও হিউমাস-প্রধান ও উবব, তবে অত্যন্ত জমাট বলিয়া জল সহজে অগ্যন্তর- 

ভাগে প্রবেশ কবিতে পারে না, (গ) দোর্জাশ মাটি (.০৪05 9০11) 
বালুক', পলি, কর্দম প্রভৃতির স্ংরুষ্ট সমাবেশে গঠিত এই মৃত্তিকা জলধাবণক্ষম 
ও অতিশয় উর্বর । সমভূমিব পশ্চিম প্রান্তের অর অঞ্চলে লবণাক্ত, বালুকাময় 
ও ধূসর বর্ণেব মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা যুক্ত 
ম্মঞ্চলসমূহ শশ্তসমৃদ্ধ হইতে পারে ।৬ নদীর হযাহানায় ও বন্ধীপ!ঞ্চজে লবণাক্ত 
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ও ঘানের চাপড়াযুক্ত জলাভূমির মৃত্তিকা দুষ্ট হয়। উপকূলীয় সমভূমির 
মৃত্িক। সাধারণতঃ কর্দমম্য় ও লবণাক্ত । 

রর ৪৪৯ চা ্ রর 

চা তর ৮ হও ৯ হি) 
বে ৪৮৩ হি ১ ৪৮, চা, ১১৫৪১ প্র ন্ক্১ ১ সে 
ছক” ১৩ শু ত 

33 1১০৮৫3০১৩৩১ 
রা গু ০৯ ৪ ও রনি ক 
৮১০০০ পি ৮১ ১ 

৬ ্ ৬ ৮ ১৯০৫ । ১৯৫ ক 
ঞ্ 4 

৪ 

২৯ নং চিন্তর-_ভারতেব মৃত্তিকা 

(গ) মালভূমির ম্ৃত্তিকা__ এই অঞ্চলেব মৃত্তিকা অবশেষ-প্রধান। বর্ণের 
তারতমা অন্ুলারে এই শ্রেশীব মৃত্তিক।কে আবাব নিম্বলিখিত কয়েকটি ভাগে 

বিভক্ত করা হয় , যথ। -(১) নাগপুর, লোলাপুর ও আমেদাবাদ দ্বাবা বেট্িত 
এক ত্রিকে'ণাকার ভভাগে আগ্নেরগিবি-নিঃহ্ুত ক্ষযীভূত লাভাব দ্বার! গঠিত 

কৃঝ মৃত্তিকা (25541) দৃষ্ট হয়। এই মৃত্তিকা নানা বাপায়নিক গুণযুক্ত, 

কর্দমবূল, ভাবী ও প্রচব জলখাবনক্ষম | কার্পান, ছ্োয়াব, গম, ছোলা, মলিনা। 

প্রভৃতি এই মৃত্তিকা ঘুক্ত অঞ্চলের প্রধান ফলল। (১) রুক্তবর্ণের দোর্জাশ 
মৃত্তিকা (2২০৭ 102:)__মালভমির অবশিষ্ট প্রায় সমগ্র অংশের মৃত্তিকা 
এই শ্রেণীর । ইহা! হাক্কা, বালুকা প্রধান ও জলরধাঁরণেব ক্ষমতাহীন। জলসেচের 
সাহায্যে এই মৃত্তিকাযুক্ত ভূখণ্ডে ধান, ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতির চাষ করা হয়। 

(৩) ইষ্টক বর্ণের স্বত্তিকা (65060 8০11)- মালাবারে ও ছোটনাগপুর- 
মালভূষির পুর্বপ্রাস্তে ঈধং রক্কবর্ণের এবং ৫লীহ ও এযালুমিনিয়াম কণিকায় সমৃদ্ধ 



কষিকারধ ১২১ 

'এউ শ্রেণীর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ৫৪) কফি অঞ্চলের স্বৃত্িকা। 
(00£656 5০11)-_-নীলগিরি ও পঃ ঘাটের ক্রমনিক গান্রে হিউমাস-সমুহ্ধ পক্কিল 
'অরণাভূমির মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ইহা! কফি উতৎ্পাদ্নেব সহায়ক । 

ভূমির ক্ষয় (3০1] 5:০5107)--জল ও বাধুর দ্রুত প্রবাহের ফলে অবক্ষিত 
ভূমিভাগেব উপবিস্থিত অতি প্রয়োজনীয় মৃতিকাঁর অতিমাত্রায় অপসাবণকে 

ভূমিব ক্ষয় বলা হয়। উঃ পঃ ভারতের পবনতসন্িহিত গ্রাদেশে ৪ দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমিতে ভমিব ক্ষষ এক ভয়াবহ রূপ খধাবণ কবিয়াছে। ভৃমিক্ষয়ের ফলে 

ভাবন্েের রুধিভমির একটি ক্রমবর্ধমান অংশ ক্ষিকাষেব অন্রপবুক্ত হইয়া 
পডিতেছে এবং বন্তস্থানে বন্যাব প্রকোপ দেখা দিতেছে । আসাম, উঃ বিহার 

9৪ উত্তর প্রদেশের কুমাধুন অঞ্চলে ভমিব সমপবিমাণ ক্ষয় (917০56 210১:03) ১ 

বিহাব, উন্তব প্রদেশ ও মধাপ্রদেশেব বিতিন্ন অঞ্চলে প্রণালী ক্ষয় (30115 
€705101)) এবং পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ুহ্াডিত ভূমিক্ষয়ের 
৬৬119 61:05100) প্রকোপ অধিক । বঙমানে শাবতেব মোট ভূমিভাগের 

প্রায় এক-চতুথাংশেই (প্রায় ২০ কোটি একব) কুঘক্ষয়ে প্রকোপ দেখা 
যাইতেছে । ভমিক্ষয়ের কারণ তিসাবে বনাৎপাটন, অনিতচারণ, অবৈজ্ঞানিক 

চাষ প্রণালী ও বিবেচনাহীন ভাবে মুন্ধিকা অপসাবণেব কথা উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । ভুমিক্ষয় ভারতেব একটি প্রকাণ্ড সমস্যা, এবং ক্রমশঃ ইহা 
গুরুতব আকাব ধাবণ কবিতেছে। উপযুন» প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্থিত 
না তলে অধিকতব শন্ত উত্প্রান ও বনুমুখী পরিকল্পনা দ্বার) বন্যা নিরোধের 
কথ একেবাবেই নিবর্থক। ভুদ্মব ক্ষয়প্রততরোধক ব্যবস্থা হিসাবে নৃতন 
'হ্ক্ণা রচনা, নিয়ান্ত্রিত চাবণ, বাধুপ্রবাহ-বোধক অবণাবলয় বচনা, বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে কষিকায ও ক্ষয় প্রণালীব পুরণ আশু কতবা। 

পঞ্চবাধিকী পরিকলক্পন। ও ম্বত্তিকা সংরক্ষণ (5০31 ০০756181200 

70579177706 01061 চ1৫-০৪] 2191)5) 2-মুত্তিকাব সংক্ষণ (১০11 

€:01)56158001)) অর্থে ভামিব ক্ষ শিবাবণ ও নানা উপায়ে ভাব উত্পার্ধিকা 

শক্কিকে বুদ্ধি কবা বুঝায় । পবিকল্পন। কমিশনের নিদেশানুসাবে প্রথম পরি- 
কল্পনার (১৯৫1৫১-১৯৫৫/৫৬) পাচ বখসবে মুশুকা মংবক্ষণকল্পে নিম্নলিখিত 

বাবস্থাগুলি অবলম্বিত হয £--(১) ১৯৫৩ সালে একটি কেন্দ্রীয় মৃত্তিক! সংরক্ষণ 

₹স্থা (0217081 901] 007১1570102 13981 এবং প্রতি রাজো একটি 

করিয়৷ ২২টি “ভূমি ব্যবহার ও মৃত্তিকা সংবক্ষণ সংস্যা” (05200 [00115860101 

8170 901] 0010967৪001 8081) স্থাপিত হইয়াছে । ভারতে বিভিন্ন 

অঞ্চলের ভূমিক্ষয় সংক্রান্ত তর্থদীদির সংগ্রহ, মৃত্তিক! সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণ! 
ও শিক্ষাঙ্দানের ব্যবস্থ!, বিভিন্ন রাজ্যগত সংস্থ! ও কেন্দ্রীয় সংস্থার মধ্যে সর্ব- 
ধ্যাপারে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও রাজ্যসংস্থাগুলিকে নানাবিধ 
পাহাধ্য দান প্রভৃতিই কেন্দ্রীয় সংস্থাটির মূল উদ্দেপ্ত। (২) কেন্দ্রীয় সংস্থাটির 
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পরিচালনায় ও তত্বাবধানে দেরাছুনে পশ্চিম অবহ্মালয় অঞ্চলের, চণ্তীগড়ে, 
শ্রিবালিক অঞ্চলের, কোটায় যমুনা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের, ভাসাদে 
উত্তর গুজরাট অঞ্চলের, আগ্রায় যমুনা নদীর উপত্যকা অঞ্চলের, বেলারীতে 
কফ্কমৃত্তিকা অঞ্চলের, আগ্রায় কুশী অববাহিক1! অঞ্চলের এবং উততাকামন্দে 
আলু চীষের উপযোগী অঞ্চলের মৃত্তিক1 সংরক্ষণ সংক্রান্ত আটটি আঞ্চলিক 
গবেষণা ও শিক্ষাকেন্্ স্থাপিত হইয়াছে । (৩) ১৯৫২ সালে যঘোধপুরে মরু 
অঞ্চলের মৃত্তিকা, ভমিক্ষয়, অরণ্য রচনা প্রভৃতি সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্রটি 
(79561 40691556800 [5565101. 90৪61019) স্থাপিত হয়। পশ্চিম 
রাজস্থানের ১৫* মাইল দীর্ঘ অঞ্চল ব্যাপিয়া বুক্ষরোপণ করা হইয়াছে এবং 
চারণ ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও পরীক্ষামূলকভাবে অবণ্য বচনার জন্য ১০৯ বগমাইল 
পরিমিত স্থান নিদিষ্ট হইয়াছে । (৪) প্রথম পরিকল্পনার পাচ বৎসরে রুণ্য 
ও বন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ২৫০ জন লোককে মৃত্তিকা সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষিত, 
করিয়া তোল! হইয়াছে এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের সাহাথে; এই পা 
বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে সমোন্নত বাধ ও খাল, ক্ষয়প্রণালীর 
পুরণ, ধাপ-স্থজন, নদীপরি কল্পনা প্রভৃতিব সাহায্যে মৃত্তিকা সংরক্ষণের বাবস্থা 
করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় মৃত্তিক1 সংবক্ষণ বাবদ বার হয় ১৬ কোটি টাক|। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ( ১৯৫৫[৫৬-১৯৬০]৬১) (১) বোম্বাই, মান্রাজ, 
মহীশুর, হাক্দ্ররাবাদ (প্রাক্তন) ও সৌরাষ্ট্র (প্রাক্তন) এই কয়টি পাজ্যের মোট 
২* লক্ষ একর পরিমিত রুষিজমির সংরক্ষণ; কচ্ছ (প্রাক্তন) ও রাজস্থ।ন 
প্রভৃতি মরু ও উপকৃলাঞ্চলের ৩৫ লক্ষ একর পরিমিত জমির বালিয়াডিব 
অপনাবণ রোধ ; উডিস্তা, ছোটনাগপুর, আসাম ও নীলগিরি অঞ্চলের প্রধান 
প্রধান নদী অববাতিকার অন্তর্গত ৩"৩ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে নৃতন অরণ্য 
রচনা, দাবায়ি রোধ, সমোন্নত বাঁধ প্রভৃতি বাবস্থার অবলম্বন ; পাধত্য অঞ্চলের 
মোট ১৭ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে মৃক্তিকার সংরক্ষণ; যমুনা, চস্বল, সবর- 
মত্ত, মাহে ও উহাদেব উপনদীর তীরবর্তা অঞ্চলসমূৃহের ১৫ লক্ষ একর 
জমিতে নানাবিধ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অবলম্বন এবং ১ লক্ষ একর পরিমিত 
পরিত্যক্ত ও ক্ষয়ীভৃত জমিতে মুন্তিকার সংরক্ষণ_এই মোট ৩১ লক্ষ একর 
জমিতে মৃত্তিক। সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। (২) সামুদ্রিক 
বন্যায় ক্ষয়ীভূত ত্রিবাঙ্কর-কোচিনের (বর্তনান কেরালার) উপকুলাঞ্চলে ৪৫ 
মাইল দীর্ঘ প্রাচীর দ্বার! বন্যা বোধ করার কাধও আরন্ হয়। (৩) মুত্তিকার 
ক্ষয়সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্ঠাযুক্ত প্রায় ১:২ কোটি একর পরিমিত জমি 
সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ কর হয়। (৪% এই পরিকল্পনার কার্ধকালে 
মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ব্যাপারে ১*৭* জন লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলা! 
হয়। (৫) দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষদিকে গুদ কৃষি ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করিয়। 
'ুলিবার উদ্েস্তযে প্রত্যেকটি ১০০ একর সমন্বিত এইরূপ ৪৭টি পরীক্ষা-কেন্দ্রের; 
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স্থাপন করা হয়। (৬) এই পরিকল্পনার কাধকালে মৃত্তিকা সংরক্ষণ-সংক্রা্ত 
নানাবিধ গবেষণাযূলক কার্ধ চালাইয়া যাওয়া হয্স। যোধপুরে মরুঅঞ্চলের 
অরণ্যরচন] সংক্রান্ত গবেষণ। সংস্কাটিকে “কেন্দ্রীয় শুদ্কাঞ্চল গবেষণ। সংস্থাগ্রূপে 
(06268145110 2017616568101) [17560366) পুনর্গঠিত করা হয়। 

রাজস্থান অঞ্চলে চারণ-ক্ষেত্রেব উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি পরিকল্লন| এই সময়ে 
গৃহীত হযম। দ্বিতীয় পরিকল্পনাব কাখকালে মৃত্তিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে মোট 
১৮ কোটি টাক ব্যয় তয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬০।৬১-১৯৬৫/৬৬) (১) প্রায় ১১ কোটি একব 

পরিমিত কৃষিজমিতে দমোন্নত বাধ-প্রথাব এবং ২২ কোটি একর পরিমিত 
রুষিজমিতে শুফ রুষি ব্যবস্থার প্রবণ , ভাত্র।-নাঙ্গাল, দামোদর, হিবাকুড ও 
অন্যান্ত কয়েকটি প্রধান প্রধান নধী উন্নয়ন পাঁরকল্পনাব অঙ্গীভূত নদী অব- 
ৰাহিকা অঞ্চল সমূহেব অন্তগত প্রা ১০ লক্ষ একব পবিমিত কৃষিজর্মির 
সংবক্ষণ । প্রধানতঃ পাঞ্জাব, উত্তব প্রদেশ, মহাশ্র, গুজবাট, মহারাষ্ট্র 
ৰাজস্থান ও দদলীর অন্তর্দত প্রায় ১ লক্ষ «বু পরিমিত জলা ও লব্ণান্র ভমি- 
ভাগেব পুনরুদ্ধার ; যমুনা, চম্বল, 5।ঠ ও উহ্তাদেব উপনদীব তীরবণতী ৪০,০০৯ 
একব পরিমিত ক্ষয়ীভৃত ভূমিভাগেব পুনকগ্থাব , মুর অঞ্চল সন্নিহিত বিভিন্ন 
বাজোব অন্তভৃক্তি প্রায় ১ লক্ষ একব পাবমিত ভাম্ভাগেব সংবক্ষণ এবং 
ক্ষয়ীভূত পাবত্য অঞ্চলেব অন্তগত প্রায় * লক্ষ একব পবিমিত তভুঁমিভাগে 
মৃত্তিকাব সংবক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যবস্থাব প্রবর্তন কা হহবে। [১৯৬১ ৬২ 
সালে ২৭টি নৃন্ন শুদ্ধ কাষ-ব্যবস্থাব পবীক্ষা-বেন্ত্র স্তাপন কৰা হতযাছে। ] 
(২) মৃতিকাব ক্ষয়-সংঞরাস্তাবশষ বিশেষ সমস্যাযুক্ত প্রা ১৫ কোটি একব 
পরিমিত কৃষিভূমি সম্পর্কে নানাবিধ তথা স"গ্রহ কর] হইবে। প্রথম পবি- 
কলপনাব কাধকালে স্থাপিত আটটি আঞ্চলিক গবেষণ। ও শিক্ষাকেন্ত্র ব্যতীতও 
উডিস্তা ও অন্ধগ্রদেশে অতিবিক্ত দুইটি গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত তইবে। 
অস্থায়ী কষিব্যবস্থা (516106০010৪ 0107)) সম্পক্কিত নানাবিধ গবেষণাব 
জন্য আসামে একটি প্রধান গব্ষণা-কেন্দ্র এবং মণিপুব, নেফা ও ত্রিপুরার 
প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া তিনটি অতিবিক্ত গবেষণা-কেন্দ্র স্কাপন করা! 
হইবে। এই পরিকল্পনার কাষধকালে মুণ্ডিকা-সংবক্ষণ-সংক্রীস্ত ১১৯৫০ 

জন লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইবে। (৩) এত পাবকল্পনায় মুত্তিক' 

ংরক্ষণকল্লে জনসাধারণের সহযোগিত। লাভ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসবকাঁৰ কতৃক 
কুষ্ঠ শাসন-বাবস্থার প্রবতন এবং ম্বাত্বকা-সংরক্ষণ-সংক্রাস্ত ব্যবস্থাগুলি 
যাহাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ সুষ্কতাবে গ্রহণ ও পরিচালনা কবে তদুদ্দেস্টে 
আইন প্রবর্তনের নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কার্ধকালে 
বৃত্বিকা-সংবক্ষণ-কল্পে প্রায় ৭২ কোটি টাকা বায় হইবে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে। 
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প্রধান প্রধান কৃষিজ কললের শ্রেণীবিভাগ 

কৃষিজ ফসল 

চন ভি হু ৮» 
থাগ্যফলল শিল্প কমল 
এ ০7908) (11101180121 ০০0৭) 

১৭৭ | 1 | 
ভক্ষাশত্ত - পানীয ফসল ভেষজ ফসল অপরাপর খাছা ফসল " 

(0616515) (8০৮০19655) (10:05 10010501105) (1৬0190611415025 1০০৫) 

| চা, কফি, কোকেো। তামাক, সিক্কোনা, অফ" ০7০০৪) 

[ ইত্যাদি ইত্যাদি শর্কবা, মশলা উত্যাদি 
[১ ৭ | 

নাতিশীতোষ্ মণ্ডলের প্রীম্মমগ্ুলের শত্য-_ 
শ্য-_গম, যব, রাই, ধান, ভুটরা, জোষার, 
ষই ইত্যাদি বাজর।, গম, ইতার্দ __ 

| | | 
তত্তময় শিল্প ফসল তৈলবীজ (01] ৪০০৭3) বিবিধ ফনল (15178251197003 

(ঢ115 ঞা -রেড়ি, তিসি ইত্যাদি ০:০০৪)--রবার ইত্যাদি 

| | ৃ 
গুটিজাত তন্তা পাতাজাত তত্ত (:০৪8£ বহিবাবরণ তস্ত (99৭6 
€8০11 ৪৮6) £10:6)-শণ, £0:০)--পাট, 

-কার্পাস এ্রাহাকা ইত্যাদি অন্তসী ইতা।দি 

প্রঙ্টোততর 

২. 1. চুক্01210 00 880০016 25 ০006501154 05 5৮102001021 50015- 

(কুষির উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচন| কর ।) (পৃঃ ১*৬-১০৮) 
2, 51166 2, 900161065 খেঠ 0625066০501 50118 2110. 01121206017) 0135 215 

50100]2] 2001516165 06 এ ০০]76-%, 

(দেশগত কুধিকাধের উপ স্থানীয় মৃত্তিকা ও জলবাধু কিরাপ প্রভাব বিস্তার করে সে 
বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা! লিখ ।) (পৃঃ ১৬১০৮) 

3,:131555১ 005 10019700917, 0617 0165 0 চয [0012 ড৬788£650£5501055871 

৪.05374£55 40965 [11018 10৭52958 401 186 2:6%21011361) 02 18250 90105 ?ি 
ঢাজ512৮ 00601065151) 5৬০তোহ 06 00165660920 02800155 2 টি তি01005, 

(ভারতে জলসেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কি মে বিষয়ে আলোচনা কর। ভারতে সেচ- 
ব্যবস্থার প্রবর্তনে কি কি ভৌগোলিক তুবিধা রহিয়ারছট। ভাবতের বিভিন্ন স্থানে থে বিভিন্ন 
প্রকারের জলমেচ-পন্ধাতি অনুম্থত হয় তাহার বর্ণনা কর । ) (পৃঃ ১১১-১১৪ ) 

4 1088006 80173501006 01900560812] 11018861092 0:016055 20010 18 

41965176 06810005 0৫6 10078. 
( ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান প্রধান স্চেখালঝলিয বর্ণন! কর!) (পৃঃ ১১৪-১১৭) 
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5,117010866 0165 006 20015560561705 06 026 ৪6 810 850010 77156 

621 7121751120৩ 0810 06 11007811216 201027, 130%5 15 002 2:68 05067 0- 
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(প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পবিকল্পনায় ভারতীয় স্চে-ব্যবস্থার যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে 

সে সম্পর্কে লিখ এবং তৃতীয় পরিবল্পনাব যে উন্নতি সাধিত হইবে হাহা নির্দেশ কর |) 
(পৃঃ ১১৭-১১৯) 
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( ভারতের সৃত্তিকার বিবরণ লিখ। ভূমিক্ষয বলিতে কি বুঝায়? ভারতের পঞ্চবাহিকী 
পরিকল্পনাগুলিতে স্বৃত্তকার সংরক্ষণ ব্যাপারে যে শির্দেশ দেওয়] হইধাছে সে বিষয়ে লিখ |) 

(পৃঃ ১১৯-১২৩) 

সণ্ডম অধ্যায় 

ক্ষিজ ফসল 

গুথিশ্রীল্প এপ্বান্ন ওপ্ান্দ ক্ষষিজ ফ্লল 

(১) থাগ্কসল 

গা ($58৫)-_গম প্রধানত: শাতশাতোষ্মণ্লেই জন্িয়। থকে । 

পৃথিবীর অধিকাংশ গম ক্ষে ৩৫৭ ধঃ এবং ৬০০ উঃ অক্ষাণশেব মধ্যে সীমাবঞ্ধ। 
গম চাষের অনুকুল অবস্হা €0017016109105 ০ £00৮/618 101 

ড/1869€ )- গম উত্পাদনের পক্ষে সাধাবণতঃ নঙ্গালাখত শ্রাকাতক 

অবস্থাগুলি অন্থকুল--(১) অদ্কুব উদ্গমেব সময় ও বৃদ্ধি পাইবাব কালে প্রাক্ 
২০” হইতে ৪০” বুষ্ঠিপাত | (২) উত্তাপেপ্ পাবমাণ ৫০০ ফাঃ হইতে ৭০০ ফাঃ 

পযন্ত হওয়া প্রয়োজন । (৩) অন্কুর উদগমের সমস আই ও শীতল আবহাওয়া, 
বুদ্ধির সময়ে শুফ ও মন্দোষ্চ আব্হ1ওয়া, ফ্লল পাকবার অব্যবহিত পুর্বে 

সামান্য বুষ্টিপাত ও কাটিবার সময় প্রচুর উত্তাপ, স্যকিরণ ও শুফ আবহাওয়ার 

প্রয়োজন । (৪) উধর, নবম কাদামাটি, অথবা] ভারা দো-আশ মাটি গম 

চাষের পক্ষে উপযুক্ত । (৫) জীভ ঝড় কৃষি-যস্ত্রপাতি ব্যবহার কবিবার সৃবিধার 

জন্ত এবং জলনিকাশের উত্তম ব্যবস্থার জন্ত সমতল অথব। কিঞ্চিৎ ঢালু জমিই 
গম চাষের পক্ষে উপযুক্ত । (৬) গম-ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেচ-ব্যবস্থা থাকা 
প্রয়োজন । (৭) গম চাষের পক্ষে ১১৭টি তুহিনমুক্ত দিবদের প্রয়োজন,» 
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তবে কয়েক প্রকার গম অল্প দিনেই বুদ্ধি পাইতে পারে । (৮) গম চাষের জন্ত 
প্রচুর শ্রমিক নরবরাহের প্রয়োজন হয় না_কারণ বর্তমানকালে যন্ত্রপাতির 
সাহায্যেই ভূমিকর্ষণ হইতে শশ্তকতন পর্যন্ত প্রায় সমুদায্র কাধই সাধিত হইতেছে । 

উপক্রান্তীয্ব মগ্ডলে শীতকালে এবং শীতল নাতিশীতোফমগ্ডলে গ্রীক্মকালে 
গমেব চাষ হইয়া থাকে । খতৃভেদে উৎপাদিত গমকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়ঃ (ক) শীতকালীন গম 125 %/1১৪৪€)-_-শবৎকালে ইহার 
বীজ বপন কবিয়] গ্রীক্মকালে শস্য আহরণ করিতে হয়। উপক্রান্তীয় অঞ্চলেই 
ইহার চাষ ব্যাপক । (খ) বাঁজস্তিক গম (97376 আ1০৪€)-_বসস্তকালে 
ইহব বীজ বপন করিয়া গ্রীষ্মের শেষে শস্য আহরণ করা হয়। শীতপ্রধান 
নাতিশীঞ্চোফমণ্ডলেহ ইহাব চাষ ব্যাপক | 

উৎ্পার্দক অঞ্চল (1589 0£ ঢ:০98061078)- বণ্টন ও ব্যবহারের 

দিক হইতে বিচাব কবিলে পৃথিবীর গম-উৎপাদক অঞ্চলসমূহকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করা যায়ঃ (১) পশ্চিম ইউবোপেব জনবহুল দেশসমৃহ, ঘথা- 
গ্রেটব্রিটেন, ফ্রাম্প, বেলজিয়াম, হল্যাণু, ডেনমার্ক, জার্মানী প্রভৃতি । মিলিত 
ভাবে এই দেশগুলি পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ গম উৎপাদন করে। কিন্তু 
আভ্যন্তরীণ চাহদার অন্থুপাতে ইহাদের উৎপাদন এত অল্প যে, পৃথিবী 
অন্যাগ্ত দেশ হইতে এই দেশগুালতে গম আমদানী কবিতে হয়। (২) 
অপেক্ষাকৃত জলবিরল দেশসমৃহ, ষথা__কশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ 
আমেরিকা, অস্টেপিয়া, আফ্রিক।, পঃ পাকিস্তান ইত্যাদি । আভ্যন্তরীণ 
চাহিদা অল্প থাকায় বিশেষভাবে রপ্তানীব জন্যই এই সমস্ত দেশে গমের চাষ 
হৃইস্বাখাকে। 

ইউরোপ- দক্ষিণ ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ প্রচুর গম উৎপাদুন 
করে, তবে জলবাু শু হওয়াম্ম এই সমস্ত অঞ্চলে একর প্রত্তি উৎপাদনের 
পরিমাণ অল্প। শীত প্রধান সামুদ্রিক জলবাযু-পেবিত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় 
দেশসমূহের অপেক্ষাকৃত রৌদ্রোজ্জল অংশে গমের চাষ ব্যাপক | ব্রিটেনের 
পুব ও দঃ-পুর্ব অংশের ২**--৩০" পর্যন্ত বৃষ্িঘুক্ত অঞ্চলসমূহে গ্রচ্য় গম জন্মে, 
কিস্তু ইংল্যাণ্ডেব পশ্চিমাঞ্চল আর্রতর এবং স্কটপ্যাণ্ডের উত্তরাংশ শীতলতর 
হওয়ায় এই সমস্ত অংশে গমের চাষ দ্মল্প। কুশিয়া ব্যতীত ইউরোগীয় দেশ- 
সমৃহেব মধ্যে কেবলমাত্র ফ্রান্সে সবাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে গমের চাষ হয়। 
উত্তর-পুর্বের খডিমাটি-সংকূল অঞ্চলে এবং উত্তর-পশ্চিমের শুষ্কতর অংশেই 
ফ্রান্সের অধিকাংশ গম জন্মিয়া থাকে । হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামেও গমের চাষ 
ব্যাপক। অপেক্ষাকৃত চরমভাবাপন্ন মধ্য-ইন্ীরোপীয় ক্গলবাহ্থযুক্ত জার্মানী, 
হাঙ্দেবী, রুমেনিয় ও বুলগেরিয়ার সমতল ভূমিভাগেও প্রচুর গম জরিয়া 
থাকে । 

রশি] দমেলিয়া হইতে আবস্ত করিয়া ইউক্রেনের কমিক! অঞ্চল 
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'এবং কাম্পিয়ান হূদের উত্তর দিয়! সাইবেরিয়া পথস্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে রুশিয়ার 
অধিকাংশ গম উৎপন্ন হইয়া থাকে | বর্তমানে উত্তর রুশিয়া, পুর্ব ও পশ্চিম 
সাইবেরিয়া, ওরেনবার্গ প্রভৃতি অঞ্চলেও গমের চাষ প্রসারলাভ করিতেছে । 
কৃষ্ণলাগরের তীরে অবস্থিত ওভেসা ও খেরসন বন্দর হইতে রুশিয়ার গম 
বিদেশে রপ্চানী হয়। গম উৎপাদনে পৃথিবীতে সোভিয়েট রুশিয়াব স্যান 
প্রথম । রুশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল ব্যাপিয়া শীতকাল তীব্র হওয়ায় এতদঞ্চলে 
বাসস্তিক গমেব চাষই অধিক | 

উত্তর আমেরিকা__এহ মহাদেশের অন্তর্গত কযানাডা। ও যুক্তবাষ্ট্েই গমের 
উৎপাদন সর্বাধিক । ক্যানাডার অন্তর্গত ম্যানিটোবা, স্তাসকাচুয়ানও আলর্বাট!? 
প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রাজ্ঞ দিয়! বিস্তৃত ৭০০ মাইল দীর্ঘ ও ২০০ মাইল 
প্রশ্থযুক্ত প্রেয়বী গম-বলয়ে প্রচুর বাসস্তিক গম উৎপাদিত হয়। ক্যানাডার 
মোট গম উত্পাদনের প্রায় ৯১০% গমই এই অঞ্চল হইতে আসে। লরেন্দীয় 
নি্নভূমিতে শীতকালীন গমেব চাষ হয়। শু পশ্চিমাঞ্চলেও সামান্ পবিমাণে 
গম জন্মিয়া থাকে | ক্যানাডার উইনিপেগ-ই বিখ্যাত গম-কেন্দ্র। গমের মূল্য, 
শ্রেণীবিভাগ ও সরবরাহ সাধারণতঃ এই দেশেব 'গম-সংঘ'্সমূহ (৮৮169 
০০15 ) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া! থাকে । গম বপ্রানীতে ক্যুন্লাড়া!। পৃথিবীতে 
শীর্স্থান অধিকাব করে। পো আর্থাব, চাচিল, ফোর্ট উইলিয়ম, উইনিপেগ, 
মুণ্টাল, হালিফ্যাক্স, ভ্যানকুভাব, প্রভৃতি বন্দর গইতে ক্যানাভীয় গম যুক্তরাজ্য 
মূকরাষ্, আফ্রিকা ও স্থদূর প্রাচ্যের দেশসমূনে রপ্তানী তয় 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে উৎপন্ন গমের প্রায় এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন 
করে। ক্যানাডার বাসস্তিক গমবলয়ের দক্ষিণাংশ হইভে মিনিসিপি 
ববাহিকার মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এই কৃষিবলয়টিতে শীতকাল দীর্ঘ ও তীব্র, 
গ্রীষ্মকাল হম্ব ও মৃদু এবং বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরণেব হওয়ায় এতদঞ্চলে প্রচুর 
বাসস্তিক গম উৎপাদিত হয়। বাসস্তিক গম-বলয়ের দক্ষিণাংশে পশ্চিমে 
উ:-পুঃ কলরাডে! হইতে পুর্বে নিউইয়র্ক ও নিউজাস্সি পধন্ত বিস্তৃত ভূভাগে 
শ্বীতকাল মহ হওয়ায় প্রচুর ্লীলকালীন গম জঙন্গিয়া থাকে । এই অঞ্চলের 
অন্তর্গত নেত্রাস্কা, কানসাস্ এবং ওকলাহামা রাজ্যেই গমের চাষ সমধিক । 
ভূমধ্যসাগৰীয় জলবামুযুক্ত ক্যালিফোনিয়া, সামুদ্রিক জলবাম়ু-সেবিত উত্তর- 
পুর্বেব রাজাসযূহ এবং শুষ্ক পশ্চিমাঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে গম জদ্িয়া থাক্ষে। 
মিনিয়াপোলিসে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ময়দার কলসমূহ অবস্থিত । নিউইয়র্ক 
বন্দর হইতে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ গম বিদেশে রপ্তানী হয়। 

দক্ষিণ আমেরিকা--এই মধিদেশের অন্তগত আর্জেন্টিনাতে সাপেক্ষ! 
ধিক পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। বর্তয়ানে আর্জোর্টিন! গম রপ্তানীর (রপ্তানী 
বন্দর বুয়েনশ আ'য়ার্স ) ক্ষেত্রে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান অধিকার করে। চিলিতে 
অল্লাধিক গম উত্পন্ হুয়। 

ঠ 



১২৮ প্রার্চছিক ার্থ নৈতিক সৃগোল 

অস্টে লেশিয়।_অস্টেজিয়ার করিত ভূমির অর্ধেকেরও অধিক ক্ষেে' 
প্রধানত; রপ্তানীর জন্যই গমের চাষ হয়। উহ্াই দেশের প্রধান শল্য । 
অস্ট্রেলিয়ার ভুইটি গম-বলয়ই-__একটি দক্ষিণ-পুর্বভাগে (ভিক্টোরিয়া ও নিউ 
সাউব ওয়েলস অঞ্চল ) এবং অপবটি পাশ্চঘ অন্ট্রেলিমা শ্রদেশের ভূমধাসাগরীয় 
অঞ্চলে মোটামুটি ১০”-৩০* সমবর্ধণবেখার মধ্যে অবস্থিত । অস্টেলিয়ার 
উৎপন্ন গমেব উদ্ধস্তাংশ প্রধানতঃ এডিলেড, সিডনী ও মেলবোর্ন বন্দব দিয়া 

বিদেশে বপ্তানী হয় । গম বপ্তানীতে অস্টেলিয়। তৃতীয় ব1 চতর্থ স্থান অধিকার 
করে।” নিউজীল্যাণ্ডেব দাক্ষণ ছীপে অবস্থিত ক্যাপ্টারবেখীর সমভূমিতে 
প্রচুর গম জান্ম। 

উত্তর আফ্রিকা নীলনদের নিয় অববাহিকায়, ভমধ্যসাগরীয় জলবামুযুক্ 
মরক্কো, আলজেরিয়া ও টিউনিস অঞ্চলে, দক্ষিণ আফ্রিকাব কেপটাউনের 
নিকটবত্তা অঞ্চলে ও পুধাঞ্চলের যালভূমিব কোন কোন অংশে গমের চাষ হয়। 

গ্রশিয়া_ জাপান ও চীন দেশেব উত্তবাংশে প্রধানতঃ দেশাভাস্তরে 
ব্যবহাবেব জন্তই প্রচুব গমেব চাষ হয়। আাঞ্চবিয়াতেও গমের চাষ হহয়া 
থাকে। সাধাবণতঃ ভাবতেব শু ও উষ্ণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (পুব পাঞ্জাব ও 
উত্তরপ্রদেশ ) এবং মধা প্রদেশে গমের চাষ ভইয়া থাকে | পশ্চিম পাকিস্তানের 
সিন্ধু অববাহিকাতে ( পঃ পাঞ্জাব ও নিদ্ধু প্রদেশ ) এবং উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে 

জলমেচের দ্বাব! প্রচুর গম উৎপন্ন হইতেছে । পৃথিবীর মোট উত্পাদনের ৭৫%০- 

এরও অধিক গম যুক্তরাষ্ট্র, শিক, চীন, ক্যানাড়া, ফ্রান্ষা, ভারত, আর্জেন্টিন, 
ইতালী, অঙ্টরেলিক্ব।, তৃবস্ক, পঃ পাকিস্তান মিলিতভাবে উৎপাদন কবে । 

ধাঁপিজ্য (756 )- পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র গ্রামের প্রায় ১২% 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পণ্য হিসাবে বাবহাত হয় এবং ইহার প্রায় ৮৮৭০ 

ড় (২৩০০ ), যুক্তরাষ্ট্র ( ৪২% ), আজোট্টিনা (১৯% ), এবং অস্টেলিঘ। 

(১৩%) মিলিতভাবে ব্লগু।নী করিয়া থাক্কে। গমের বাধলায়ে দাক্ষণ 
গোলার্বের গম উৎপাদক স্থানসমূতের বিশেষ সুবিধা প্িয়াছে £ কারণ 
(১) উত্তর গোলার্ধে উৎপাদন ঘপেক্ষা চাহি! অধিক, কিন্তু ঘক্ষিণ গোলার্ধে 
চাহিদা অপেক্ষা উত্পাদন অধিক | (২) দক্ষিণ গোলার্ধে যঙ্গন গষয পার্ক উত্তর 
গোলার্ধে তখন গম নিঃশেষ হইর়। যায়। ফলে তঙ্ন্থানে গমের দান নদ্ধি পায় 
এবং দক্ষিণ গোলারধের বম রঞ্ানীকারক্ষদের বিশেষ ক্বিয়। ঈ। 

পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান ও জনবহুল দেশসধুই। দখা" - গ্রেট ব্রিটেন, 
ইতালী, স্থার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্ত্যাসি সর্বাপেক্ষা কিক পাম আমদানী) 
রুঝে। গ্রেটপ্রিটেন তাহার প্রয়োজনীয় গর অধিবণংশ খযারগডা, অস্ট্রেলিয়া 
এবং আর্ছেন্টিমন। হইতে লইয়া থাকে । ভারত, চীন, খাপাদ এবং ত্রাজিলও 

ক্মকাধিক গম আমদানী করে। বিশ্ব-যাশিজ্যে ব্যবহৃত গঙ্গের প্রায় ৩০%ই 
বুক্তরা সখা” করে। 



পৃথিবীর প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল ১২৯ 

[১৯৪৯ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব গম মগ্মেলনে চারি বৎসরের 
জন্য (১৯৪৯-৫৩ ) ৩৬টি আমদানীকারক ও ৫টি রপ্তানীকারক দেশের মধ্যে 

বিশ্বের গম-বাণিজ্য সম্পর্কে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে 
ক্যানাভা ২*৩, যুক্তরাষ্ট্র ১৬৮, অস্ট্রেলিয়া ৮*, ফ্রান্স ৩ এবং উরুগুয়ে ২ মিঃ 

বুশেল গম প্রতি বসব রপ্তানী কবিতে পারিত। ১৯৫৩ সালে পুনরায় ৩ 
বৎসরের জন্য এই চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, তবে এই নূতন চুক্তিতে 
রপ্তানীকারক দেশগুলির মধো উরুগুয়ে এবং আমদানীকারক দেশগুলির মধ্যে 

যুক্তরাজ্য বাদ যায়। এই চুক্তিব অন্তর্গত রপ্ানীকারক দেশগুলির মোট 
বাধিক রপ্টানীর পরিমাণ নির্ধারিত হয় ১৬২১ মিঃ টন এবং ৩৫টি দেশের মোট 
আমদানীর পরিমাণ নির্ধারিত হয় বাধষিক ১১৩৯ মিঃটন।] 

নল. (0২1০৪)-1উল প্থিবীব প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাগ্শন্ত | 
ধান চাষের অনুকূল অবস্থা € 0010010107308 08 £:0%/0) 60৫ 

২০০ )- ধান ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল হইলেও জ্রান্তীয় মৌন্ম্ট 
অঞ্চলই ইহার পক্ষে সবোত্বম ক্ষেত্র । ধান উৎপাদনের পক্ষে সাধারণতঃ নিক 
লিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অন্তকুল £ (১) গ্রীম্মকালে ধান গাছ বুদ্ধির সময় 
প্রচুর উত্তাপ ( ৬০-৮** ফাঃ) এবং পধাপ্ত বৃষ্টিপাত (৪০-৮*৭ ) প্রয়োজন । 
(২) জন্মাইবার প্রথম অবস্থায় ধানক্ষেত্র প্লাবিত হওয়! দরকার | (৩) ধানচাষের 
জমির বহি:শুরের মাটি উর্বব পলিত্তব দ্বাৰা গঠিত এবং আভ্যন্তরীণ স্তরের মাটি 
কঠিন বা আংশিকভাবে অপ্রবেশ্ত হওয়া দরকার, কারণ ইহা ধান্তক্ষেত্র প্লাবনের 
পক্ষে হুবিধাজনক | (৪) ধান জন্মাইবাব জন্য, অঙ্কুরকে স্থানাস্তরিত করিয়। 
রোপণের জন্য, এবং সবদা উহার তত্বাবধানের জন্য প্রচুর সুলন্ত শ্রমিকের 
আবশ্তক। অপেক্ষাকৃত অকশশ্রমিকযুক্ত অঞ্চলসমূহে বীজ ছড়াইয়া৷ এবং প্রচুর 
শ্রমিকযুক্ত অঞ্চলসমূহে রোপণপ্রথায় ধানের চাষ করা হয়। রোপথগ্রাথাস়্ 
ধান উৎপন্ন হয় আধক) তবে উহার উৎপ।দন-ব্যয়ও অধিক হইয়া পডে। (৫) 
ধান পাকিবার সময় উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু বিশেষ হিতকর । উপরোক্ত অবস্থাগুলি 

অনুশীলন করিলে প্রতীয্মমান হয় যে চাষের অবস্থা অন্থকৃল হওয়ায় যৌন্ুষী 
অঞ্চলের বন্ধীপগ্ুলিতে, নিরঙ্ষীয় অঞ্চলে এবং সামুক্রিক হ্বলবামুযুক্ত উফ 
অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মিয়া খাকে। 

শ্রেণীবিষ্কা্গ (018581670860:২)-_উপরে বধিত অবস্থায় যে সমস্ত 
ধান জন্ষিঘ্না থাকে তাহাকে জলাভূমি ধাল (55182 1306) বলা হয়। 
উচ্চভূমিতে অপেক্ষান্তৃত শুফ অবস্থায় আর একপ্রকার ধান জক্মে। তাহাকে 
উচ্চভূমির মান (01918700 208 বলা হয়। ইভ্ার পরিমাণ অতি আল্প। 

মালয় উপদ্বীপের ক্মধিহাপীর!] এবং আমেরিকা ও কআক্রিক্ষার উ্বণ্ডলের 
আদিম বা ধানের চাষ করিয়। থাকে । | 

উৎপাদধী জঞ্চল (8:2৪ ৩:৮:905802080)- ব্যবহার € হট, 



১৬, প্রাথমিক অথনৈতিক ভূগোল 

দিক হইতে বিচার করিলে পৃথিবীর ধান উৎপাদক অঞ্চল গুধিকে গ্রধানতঃ তিন 
ভাগে বিভক্ত করা যাল্ব---(১) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'আঅপেক্ষাক্ত জনবছল 
দেশসমূহ, ধখা--ভারত, পাকিল্তান, চীন, জাপান, নিংহল, ইন্দোনেশিয়া, 
কোরিয়া প্রভৃতি । উপরোক্ত দেশগুলির মধ্যে চীন ধান উৎপাদনে শীর্ষস্থান 
অধিকার করে এবং উহার পরেই ভারত ও পাকিস্তানের স্থান। চীন, জাপান, 
ভারত এবং পাকিস্তান মিলিতভাবে পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র ধানের প্রায় ৭০% 
উৎপাদন করে। তবে আভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রচুর থাকায় এই সমস্ত দেশগুলিকে 
বাহির হইতে অল্পবিষ্তর চাউল আমদানী করিতে হয়। (২) দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার অপেক্ষাকৃত জনবিরল অঞ্চললমূহ, যথা- ত্রক্ষদেশ, শ্যাম, মালয় ও 

গম % জন্য জন্ম রঃ ধান্য (সর 

৩* নং চিত্র--পৃথখিবীর ধান ও গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহ 

"ইঙ্দোচীন। আভ্যন্তরীণ চাহিদা অল্প থাকায় এই সমস্ত দেশ উৎপাদিত 
ধানের অধিকাংশই বিদেশে রপ্ানী করিয়! থাকে । (৩):এশিয়েতর দেশসমূহ, 
ধখা-(ক) মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর বন্ধীপে এবং ক্যালিফোনিয়া 
ও টেক্সাসে; (খ) দক্ষিণ আমেরিকার আ্াজিল উপ্কৃলে, ব্রিটিশ গরিয়ানাতে 
এবং পেরুর মরু অঞ্চলে ; (গ) আফ্রিকা মহাদেশের মিশর এবং পিয়েরণলিয়নে ; 
€ঘী ইভালীর পো নদীর সমভূমির দক্ষিণ-পূর্বে ) ($) হু্গাঙ্জাতিয়ার নিয়- 
ভূমিতে £ স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ) (চ) অলৌলিযা, যা আমেরিকা, 
পশ্চিম ভারতীয় স্বীপপুঞ্জ এবং কুশিাতেও ধানের চাষ ছু শিয়েতর 
অঞ্চগাগুলিতে যে ধান" উৎপন্ন হম তাহার অধিকাপই' অলীক চাহিদ। 
সিটাইতেই ব্যরিভ হয়। উপরোদ্জ অঞ্চললমূহে পাদ 
লাহায্যেই ধান উৎপ হইয়া থাকে । 

ভারতে এব প্রতি ধানের উদার স্মতি অয এাং ইনীযটৌর। গিয়াছে 
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যে উচ্চতর অক্ষাংশের ফেশগুলিতে একর প্রত্তি ধানের উৎপাদন হিষ্নতর 
ক্ক্ষাংশের দেশপমূহের উৎপাদন অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে । 

বাণিজ্য 0:৪৪)- পৃথিবীতে উৎপন্ধ চাউলের মাত্র ৭% আহ্থর্জাত্তিক 
ঘাণিজ্যে ব্যবন্ধত হয়। ব্রহ্মদেশ, শাম, মালয় এবং ইন্দোচীন প্রধান প্রধান 
চাউল রপ্তানীকারক দেশ। ব্রক্ষদেশের বেঙ্গুন, বেসিন ও আকিক্াব , শ্যাঘের 
ব্যাংকক , ইন্দোচীনের সাইগন ও হাইফং চাউল রপ্তানীর প্রধান প্রধান বন্দর | 
'সিংহল, মালয়, ভাবত, জাভা ও জাপান প্রধান চাউল আমদানীকারক দেশ। 
'ামদানীকারক বন্দরগুপির মধ্যে সিংহলের কলক্গো, ভাবতের কলিকাছ1 ও 
মাদ্রাজ, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্ত।, পাকিস্তানেব চট্টগ্রাম এবং জাপানের 
কোবে ও ইয়োকোহামা বিশেষ উল্লেখযে।গ্য। 

ভুট্টা (1812০)-_ইহা প্রধানত: পশুর খাস, তবে অনেক স্থলে মতের 
থাচ্যরূপে এবং কুটি, মগ্য, শ্বেতসার, গ্লকোজ প্রভৃতি ভ্রব্য তৈয়ারীর জন্য 
ব্যবন্থত হইয়া থাকে। 

ভুট্টা চাষের অনুকূল অবস্থা (00150161009 06 8:০/09 780 

৪1০৪) ছুট! প্রধানতঃ উপক্রান্তীয় অঞ্চলের শস্ত। নিয়লিখিত অস্থাঞচলি 

ভুট্টা চাষের পক্ষে অনুকূল :₹--(১) গ্রীক্মরকালে গাছেব প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় 
অন্ততঃপক্ষে পাচ মাস কাল উষ্ণ আবহা পন্বাব (গড উত্তাপ ৬৬০ ফ1:এর অধিক) 
বিশ্ষে প্রয়োজন । ক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণতা অধিক কাল স্থায়িত্বহেতু তুষ্ট ভাল 
জন্মায় ণা। (২) প্রাথমিক বুদ্ধির সময় মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত ভুট্টা চাষের পক্ষে 
বহতকর। হুট্রা উৎপাদক অঞ্চলসমূহে বাষিক গড-বৃষ্টিপাত ২*'র অধিক হওয়া 
'প্রয়েজন। পৃথিবীর ষে সমস্ত অঞ্চলে বাধিক বৃট্টি ৮*-র অনধিক লেই সমস্ত 
অঞ্চলে ভুট্টা ফলে না। (৩) উবর দো-আশ মাটি ভুট্টা চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । জমিতে জল নিফ্ষাশনের উত্তম বন্দোবস্ত থাক। প্রয়োজন । 
(৪) তুহিন ভুট্টা উৎপাদনেৰ পক্ষে প্রতিকূল । এই কারণে প্রায় ১৪০টি তুহিন- 
মুক্ত দিবস ভুট্ট। চাষের পক্ষে অগ্কুন। (৫) শীতের প্রারভেই ভুট্টা ক্ষেত্র 
হইতে তুলিবার স্টপযুক্ত হওয়ার প্রয়েজন। (৬) আবহাওয়ার গুক্ুতর 
পরিবর্তন ভূষ্টাচায়ের পক্ষে ক্ষতিকাবক। ॥ 

উত্পার্দক অঞ্চল (4585 0£ 70:00506103)-- পৃথিবীর প্রধান প্রধণঞগ, 

কুট্টাক্ষেজঞগুলি সাধারণতঃ ৪৫০ উত্তর এবং ৪০" দক্ষিণ সমাক্ষরেখার মঙ্হো 
অবস্থিত । নিয়বিখিত অঞ্চলগুলি পৃথথবীর অধিকাংশ ভুট্টা! উৎপাদন করে". 
€১) মুজকাট্রের অধ্যদেসয় রাষইগুলি ; ঘথা-_মিশৌরি, ইত্ডিয়ানা, নেব্রাস্কা, ওহিও 
এবং দক্ষিণ-পুর্বাঞ্চল, (২) দক্গিপঞ্রীমেরিকীর আদিজপর্বত-সংলগ পুর্ব অঞ্চল, 
সমূহ, আর্টিসান" দার পন্পা অঞ্চল, (৩) দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের দানি 
নদীর অব র বস্যখি হ এবং দঙ্দিপ রশিদ, (6) ইতালীয় 
উত্তরদিকন্থ ধস (8) ভারত এবং ধন্িণ খিক (ক) 



১৩২ জাধবিক বর্থ বৈতিক দ্ুগোল 
অস্ট্রেলিয়ার কুইন্স্প্যা্ড এবং নিউ সাউথ ওষেল্স্ অঞ্চা। ভুট্টা উৎপাদনে” 
যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম (পৃথিবীর প্রায় ৮*% ) এবং আর্জেন্টিনা! ছিতীয় 
স্থান অধিকার করে। 

বাণিজ্য শ:56)- আর্জে্টিনা, রুমেনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুগোক্লাভিয়া এবং 
দক্ষিণ আফ্রিক1 পৃথিবীর প্রধান তৃষা রগ্তানীকারক দেশ। যুক্তরাজ্য, হল্যাগু, 
ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ক্যানাডা প্রচুর পরিমাণে তুট্রা আমদানী করে। 

/২) পানীয় ফসল 

চা 05৪)--এক জাতীয় চিবহরিৎ বৃক্ষের পত্রকে শুকাইয়া চা প্রস্তুত 
কর! হয়। 

- চা চাষের জন্গুকুল অবস্থা! (00701600705 0£ £:06]) 101 €6৪)--- 
চা-গাছ মূলতঃ উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উত্ভিদ। চা-গাছের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য 
নিক্ললিখিত অবস্থাগুলিই বিশেষ অনুকূল : 

(১) দীর্ঘকালস্থায়ী প্রচুর উত্তাপ (৫৪*-৮০০ ফাঃ) এবং পর্যাপ্ত বৃহ্টিপাত 

(৬০-১০**) চা-গাছের বুদ্ধির ও প্রচুর পাতা উত্পাদনের পক্ষে সহায়ক । 
(২) চা-ক্ষেত্রে উত্তম জলনিফ্ষাশন-ব্যবস্থা থাক] প্রয়োজন । কারণ চাগাছের 
মূলে জল সঞ্চিত হইলে চাবা নষ্ট হইয়া! যায়। এই ক্ষার্পণে পর্বতের ঢালেই 

, সাধারণতঃ চা-এর চাষ হয়। (৩) হাল্কা, উর, দৈব ও উত্ভিজ্ঞ পদ্দার্থ এবং 
পৌহকপিকা-মিশ্রিত দো-আশ মাটি চা-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী )। 
(8) তুহিন “চা-গাছের বিশেষ ক্ষতি না করি) একর প্রতি চা-এর 
উৎ্পাদন-হার কমায় । (৫) চা-গাছ জমির উর্বরাশক্িকে নিঃশেষ করিয়া 
দেয় বলিয়া, মধ্যে মধ্যে চা-ক্ষেত্রে কৃতিম সার দিবার প্রয়োজন হয়। (৬) 
চাঁপাত] হাত দিয়! তুলিতে হয় বলিয়া, পর্যাধধ ও সুলন্ভ শ্রমিকের সরবরাহ 
অত্যস্ত প্রয্নোজন। 

উদ্পাদদক অঞ্চল (4595 0£79:08006500)--চা লাধারবতঃ ৩২* 
উত্তর ও ৮* দক্ষিণ লমাক্ষরেখা এবং ৮০* পুর্ব ও ১৪* পশ্চিম ভ্রািমা রেখাদ্বার। 
লীমাবদ্ধ অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপর হুয়। পৃথিবীর চা 
উৎপাদক অঞ্চসসমূহকে উৎপাদন ও রঞ্তানীর তারতম্য গন্কুলারে লাধারণতঃ 
সিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । (১) হক্িখ-পুর্ধঞাপিয়ার দেশ- 

আমুহ-_-চা-উৎ্পাঘনে চীন (ইয়াংসি ও লিকিয়াং নমীর গনরাহিকার ষ্ঝরাঞ্চল) 
পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। পৃথিবীরঞপন্তকর। &* ছাই চীন দেশে . 
উৎপুয় হয়, কিন্ধু রানীর পরিমাপ অতি সাযাি। ছায়ার চাণ্উৎপাদনে 
পৃথ্ি্বাতে দ্বিতীয় এবং চা-রগ্তানীতে প্রথম স্থান অধিকার? 
ত্বাসায সঞ্চবেই (উপুর উপত্যকা) চা-এর উৎপাদন ব্যালে? 
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“ার্জিলিং-সঙ্গিহিত হিমালয়ের পর্ধতগাজে যে চা উৎপন্ন হয় তাহা অতি 
সুগন্ধযুক এবং উচ্চশ্রেণীর / দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উচ্চতর 
অংশেও চা উৎপন্ন হয়। ধুশ্চিম হিমালয়ের কাঁংডা উপত্যকায় স্বুজ চা 
উৎপন্ন হয় |/ মধ্য ও দর্গিণ জাঁপানের পার্বত্য অঞ্চলের পুর্ব ও পশ্চিম ঢালে 
প্রচুর চা জন্মে। জাপানে আন্যন্তবীণ বাবহাবের জন্য সবুজ চ1 উৎপন্ন হয়। 
-্করমোজার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুব চা জন্মে । (এখানকার উলং চা স্বাদে 

৩১নং চিত্র--চ1 উৎপাদক এবং রপ্তানীকারক দেশ ও বন্দরসমূহ 

ও গন্ধে অতুলনীয়। এই চা প্রচুর পরিমাণে যুক্তরাষ্টে বপ্তানী হইয়া যায়। 
ন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত জাভা দ্বীপের পশ্চিমাংশে আগ্নেয় পার্বত্য অঞ্চলে 

চা জন্মে। (জীভাব চা নিকষ শ্রেণীর 9) অধুনা মাত্রা দ্বীপের উত্তর-পুর্বাঞ্চলেও 
উচ্চপ্রেণীর প্রচুর চা উৎপন্ন হইতেছে । (িসংহুলের দক্ষণ দিকের পার্বতা 
অঞ্চলে প্রচুর চা জন্মে পাকিস্তানের প্রীত ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাযান্ত 
পরিমাণে চা উৎপর হয় [/ (২) আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিল, ক্যালি- 
ফোনিয়া ও দক্ষিণ পণ ক্যারোল্রিনা প্রভৃতি অঞ্চলে জলবামু অনুকুল [ভাল ও, সুলভ” 

ও দক্ষ শ্রমিকের অপ্রাচুর্₹-হেতু চা-এব উৎপাদন অতি সামান্?7৩) (“ন্ডান্ত 
অঞ্চলসুছ--.পুর্ব আফ্রিকা, মাদাগান্কার, ফিজি, ট্রান্সককে শিয়া জ্যামৈইকা, 
দক্ষিণ জ্ষ। টত্কিং, প্রণালী ডুপনিবেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও জামানত পরিমাণে চ1 
উত্পন্ন সস 

(5৫)-ড়ান্যঞ্যাবীত্ে ভারত পৃথিবীতে গুথম এবং লিংহুল 
বিতীয় খাধিকফার কষে চীন, পান এবং জাভাও চ। রণ্াধী করে । 
ইউরোপের হকি গেল, ক্যানাভা, খন্টেলিয।, যুকরাই, মিশর ও৪ শফিক 



১৩৪ প্রাথহিফ খখনৈতিক ছুর্জোল 

ঢা-এর প্রধান জাদদাবীকারক দেশ! বর্তমাদে কণিকা চাউৎ্পাদন্দে 
স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে । পৃথিবীক় মো লগ্ুন চা-এর শ্রধান ক্রয় 
বিক্রন্-কেন্দ্র। ভারতের কলিকাতা, কোচিন খু পাপ; সিংহলের কলম্ছো * 
এবং ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা বিখ্যাত চা-রপ্ানীর বন্দর | 

ঢাএর শ্রেণীবিভাগ 00185551108 600 ০ €৪৪)- বহিবাণিজ্ো যে 
সমভ্ত চা ব্যবহৃত হয় তাহা প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর--কালো। চ1 ও সবুজ চা। 
ইহাদের পার্থক্য চা তৈয়ারীর প্রণালীর উপর নির্ভব কবে। ভারত, সিংচল 
এবং ইন্দোনেশিয়ায় প্রধান: কালো চা প্রস্তত হয়। জাপান প্রচুব পরিমাণে 
সবুদ্ধ চ। প্রস্তুত করে। চীনদেশে কালে! ও সবুজ চা প্রায় সমপবিষাণে 
উৎপন্ন হয়। 

চা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ পরিকল্পনা (0066122760005] 

[768 ০৪006101) 901)6736) --১৯২৯ সালের পর হইতে পৃথিবীতে চা এব 

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য হ্বাস পাইতে থাকায় পৃথিবীর চাব্যবসায়ে যথে£ 
অবনতি পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিল ভারিখে 
চ1এর উৎপাদন, রপ্তানী এবং মূল্য নিঘন্ত্রণকল্পে ভাবত, সিংহল ও জাভ1 এই 
তিনটি দেশ 'আভ্র্জাতিক চ। বিধিনিষেধ পরিকল্পনা নামক একটি পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে । ১৯৩৮ সালে এই পবিকল্পশ।ব মেয়াদ শেষ হয়, এবং এ বৎসবই 
এই পরিকল্পনার মেয়াদ আবাব পাচ বৎ্সরেব জন্য বৃদ্ধি করিয়! দেওয়া হয় এবং 
ক্রমান্থয়ে এই "পরিকল্পনা ১৯৫৫ সাল পধস্ত বলরতী থাকে । ১৯৫২ সালে 

ভারত এই পরিকল্পনার সভ্যাপদ ত্যাগ করে। ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে 
চা-এর চাহিদ। বৃদ্ধি করিবার উদ্দেস্তে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার 
মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং “টি কাউন্সিল অফ ইউ. এস. এ.” 
নামক একটি সঙ্ঘও স্বাপিত হয়। বর্তমানে 'আস্কর্জান্থিক চা-এর বাজার 
অনুসন্ধানী সঙ্ঘ' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চ'-এর চাহি! বৃদ্ধিকল্লে ব্যাপক প্রচার- 
কার্ধ চালাইতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাভাতে চা-এয় চাহিদা বুদ্ধি করিতে 

সমর্থ 2 হহঁয়াছে। 
€(0০£৪৪)--কফি এক জাতীয় উদ্ভিদের ফল। 

কফি চাষের অনুকূল অবস্থা (09170367028 ০1 8০৯৫ 207 
0০8৮৪)--চা-এর গায় কফিও উফ্ণমগ্ুলের ফমল। কফি চাষের পক্ষে 
নিঙ্জলিখিত অবস্থা গুলি বিশেষ অন্থকৃল £--(১) বাখসগ্সিক গড় উদত্ধাধ অন্ততঃ 
৭** ফ্কাঃ$ অব্ং উত্তাপের ভারতম্া ৪১০ কাঃ--৯৫" ফাংন্জর মঙ্গে হওয়া 

গ্রয়োজ্জন' ২) প্রচুর বৃষ্টিপাত (৮৫" হইতে চঁই০' পর্বত ) কক্ছি চাষে পক্ষে 
বিশেষ উপঘোগী। গাছের বৃদ্ধি এবং ফল ধরিয়া সময়ই বেছি টুটিগাতের 
প্রম্নোজন 1 (৬) কক্ষিক্ষেত্র উর্বর জৈব ও উদ্ভিজপরার্ধুক হু) অরক্ষার । 
ক্গেজে উত্ম!য়ার দিবার এবং ঝগনি্টাশের কুবন্যোধাছ খাকা আভা 



পৃদ্থিবীর প্রধান প্রথান কনিকা ফসল ৯ 

প্রয়োজন । (৪) তুহিন, প্রত রৌগ এবং আরল বাত্যা কফি-গাছের পক্ষে 
ক্ষতিকারক । সেই কারণে কফিগাছ, অন্কতঃপক্ষে চারা-দ্দবস্থায়। দ্ন্তান্ত 
গাছের ছান্নায় অথবা আচ্ছাদিত অবস্থায় রাখা প্রয়োজন । (৫) ফল পাকিবার 
ও তুলিবার সয় গ্রচুর স্থ্ধকিরণ এবং শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্তক। (৬) ফল 
তুলিবার জন্ত এবং ফলের বীজকে চূর্ণ করিয়া পানীয় কফি প্রস্তুত করিবার জন্ম 
প্রচুর সুলভ শ্রমিকের আবশ্তক। (৭ উচ্চতর ভূখণ্ডে উত্তমস্বাদযুক্ত কফি 
প্রস্তুত হয়। 

কফি-গাছের বৃদ্ধি এবং ফলধারণের জন্ত তিন হইতে পাঁচ বৎসর পর্যস্ত 
সময়ের প্রয়োজন । কফি-গাছে একবার ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে একযোগে 
প্রায় ক্রিশ বংসর যাবৎ ফল দিতে থাকে । ফলের বীজগ্তুলিকে নৌদ্রে ও 
ছায়ায় শুকাইয়া পরে উহাকে অল্প আচে ভাজিদ্না কফি প্রস্তত কর হয়। 

উদপাদক অঞ্চল (415৪5 0£ 7:০5০6০)--কফি চাষের উল্লেখ 

যোগ্য ক্ষেত্রগ্ুলি সাধাবণতঃ উষ্ণমণ্ডলেব অন্তর্গত মহাদেশগুলির পূর্যপ্রান্থের 
পবতগাত্রে অখব! মালভূমির ঢালে অবস্থিত। দঃ আমেরিকার ব্রাজিলে 

৩২নং চিত্র-কফি উৎপাদক অঞ্চলসমূহ 

সর্বাপেক্ষ! অধিক পদ্ধিমাণে ( পৃথিবীর প্রায় ৬০০) কফি জন্মিয়! থাকে । 
দক্ষিণ ব্রাজিলের সাওপলো অঞ্চলেই ব্রাজিলের অধিকাংশ কফি জন্িক্ক! থাকে । 
দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া], জেনেজুয়েলা, উবুয়েডর, গিয়ানা এব বলিভিয়া 
রাজ্যে , ধেকিকো য়; মধ্য আমেরিকার গুয়াটেমালা, ম্যান শ্যার্জছেভর, ও 

কোল্টায়িকায়; গশ্চিম-ভারস্তীগ দ্বীপণুণের জ্যামেইকণ ও হাইতীতে , 
আফ্রিকান কফেলিযা, লাইবেনিয়া, ট্যাঙ্গানিক! ও আযাঙ্গোলাতে , মিংহছলে। 
জাভাম় 3 আরবের ইয়েমেন প্রদেশে ও ভারতের দক্ষিণাংশে কফি উৎপাদিত 
হয়। দিন জাফাবের ইন্েমেন প্রদেশের “যৌকণ কফি পৃথিবীগসিন্ধ। ভবে 
জলসেচ-বাবস্থীয় অরচর্ঘ। ছানবাহ্নর অন্হবিধা, তাধিক কার এবং 



১৩৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
ও 

পাঁলনতন্ত্রের অব্যবস্থা প্রভৃতি কাহণে মো! কফির উৎপাদন অতি সামান্ত। 
পৃথিবীতে উৎপন্ন সমগ্র কফিন প্রান ৭৫ ভাগই দক্ষিণ আমেরিকা উৎপাদন 
করিয়া থাকে । 

বাণিজ্য 0:৪৭০)-_পৃথিবীর বহির্বাণিজ্যে ব্যবন্ৃত কফির প্রায় ৬*%ই 
ব্রাজিল রগুনী করিয়া থাকে। কলম্বিয়া, পুর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য 
আমেরিকা, পশ্চিমভারতীয় ছ্বীপপুপ্ত, আফ্রিকা, ভেনেজুয়েলা, ভারত প্রতি 
দেশও কফি বপ্তানী কবিয়া থাকে । পৃথিবীতে উৎপন্ন কফির অর্ধেকেরও 
অধিক মাকিন যুক্তবা্ট আমদানী করে। ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, হলযাণ্ড, 
সুইডেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও প্রচুব পরিমাণে কফি আমদানী কবে। 

১৯৪৬ সালে “আস্তরামেরিকান কফি বোর্ড” পৃথিবীর কফি-শিল্পেব আলোচন। 
প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমদানীকারক দেশসমূহের অন্ুম্নত 
জীবর্মান ও ক্রয়ক্ষমতার হাস, বপ্তানীর ব্যয়বৃদ্ধি, ইউরোপীয় দেশসমূহে 
মুদ্রামূল্যের হ্বাস-বৃদ্ধি, বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আমদানী-বাণিজা নিয়ন্ত্রণ, অন্থান্ত 
পানীয় ফসলের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা এবং অল্প মূল্যে পরিবর্ত সামগ্র/ার 
বিপুল ব্যবহার এই শিল্পের প্রসাবেব পক্ষে অন্তরাক্স হয় দাডাইয়াছে। 

(৩) অপরাপর খা কসল 

“চিনি (988৪:)-__নানাপ্রকাৰ গাছের বল হইতে চিনি প্রস্তত হয়। 

স্তবে গ্রীক্মগ্রধান দেশে প্রধানতঃ ইক্ষ এবং নাতিশীতোষ্ অঞ্চজে বীট হইতে 
ক্ষধিক চিনি উৎপন্ন হইয়া! থাকে । বর্তমানে পৃথিবীতে উৎপাদিত ঘোট 
চিনিক্ষ প্রায় $ ভাগ ইক্ষু হইতে ও ভাগ বীট হইতে উৎপস্স হইতেছে । 

ইক্ফু (9087:08:0০)-- ইক্ষু ক্রাস্তীয় ও উপক্রাস্তীপ্প অঞ্চলের ফসল । 

ইন্ষু চাষের অনুকূল অবস্ছা (29743010008 ০ 8:০৮ 107 
8/%870815)- নিম্বলিখিত অবস্থাগুলি ইন্ষুপ্চাষের পক্ষে অনুকূল £ (১) সারা 

বৎসর ধরিয়! প্রচুর উত্তাপ প্রয়োজন । গ্রী্মের গড় উত্তাপ ৬*-৮** ফাঃ 
পধস্ত হওয়] দরকার ৷ (২) বাষিক গড়-বুঠিপাত ৪০-৯০" পর্যস্ত হওয়] দরকার । 
বৃষ্টিপাত ইহা অপেক্ষা অল্প হইলে জলসেচবাবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। 
অত্যধিক বৃষ্টি হইলে ইক্ষুর রগ পাঁতলাহয় এবং নিকষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু জঙ্গিঘ্বা খাকে। 
€্) চুন ও লবণ যুক্ত ফাপা, উর্বর, দোঁআ্বাশ মাটি ইচ্ষু চাষের উপযোগী। 

জমিতে মাঝে মাঝে সার দ্রিবার বন্দোধস্ত থাক ভাল। ইউচ্ছু ক্ষেত্রে 
জঙনিষফষাশনের বাবস্থা থাকা আবশ্ঠক। (98 ইচ্ছু ক্ষেত তুছিলমুক্ত হওয়। 
প্রয়োজন । (৫) ফসল পাকিবার ও কাটিবার সময় আবহাওয়া 'সগেক্ষাকত 
শুক ও রৌড্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন | (৬) প্রচুর সলত শ্রসিফের় আবন্তক | 
(৭) লমু্রবাযুর প্রভার ইক্ষু-চাষের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও 

বিশেষ ক্ন্কুল। উপরোক্ত অবস্থাগুরি হইতে বুঝট যাস যে, যে পদত্ত হানে 

॥ 
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ধানচাষ হইতে পারে সেই সমস্ত স্থানে ইক্ষও জন্মে । কিন্তু ইক্ষৃক্ষেত্রে জল 
ঈাডাইলে ইক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ক্রান্তীয় নিয় অঞ্চল, বিশেষত: ক্রান্তীয় স্বীপপুপ্ত 
এবং উপকূলাঞ্চল, ইক্ষু চাষের পক্ষে আদর্শস্থানীয় ৷ 

উগ্পাদ্দক অঞ্চল (4.:6৪৪ ০£ 7:০৭:061০)-_পৃথিবীর ইক্ষু চাষের 

প্রধান প্রধান ক্ষেঅ্রগুলি মোটামুটি ৩০* উঃ এবং ৩০" দঃ অক্ষাংশেব মধ্যে 
অবস্থিত। ভাঁবত, কিউবা, জাভা, হাওয়াই, পোর্টোরিকো, ফিলিপাইন 
দ্বীপপুণ্ত, মরিসাস, সুমাত্রা ও জ্যামেউক1 ইক্ষু চাষের প্রধান কেন্দ্র । চীন দেশের 
'ক্ষিণ-পুর্ব উপকূলে , ব্রাজিলে উষ্ণ ও আর্দ্র পুর্ব উপকূলে ; যুক্তরাষ্ট্রের 
উপসাগবীয় অঞ্চলে ও মিসিসিপির বদ্ীপে , আফ্রিকার নাটালে ও মিশরে ; 
অস্টেলিয়ার কুইন্স্প্যাণ্ডে, এবং ডোমিনিকা ও ফরমোসাতেও ইক্ষু 
উত্পন্ন ভয়। 

ইক্ষ-উত্পাদনে ভারত প্রথম এবং কিউব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে । 

কিন্তু জাভা, মরিসাম প্রভৃতি দেশের তললায় ভাবতের একর-প্রতি উত্পাদন 
অতি সামান্য । একর প্রতি ভারত মাত্র ১৫ টন, কিন্তু কিউব৷ ১৭ টন, জাভা 
৬ টন ও হাওয়াই ৬২ টন ইক্ষু উৎপাদন কবে। 

িরায 01:5০) কিউবা, ব্রাজিল, ভাওয়াই, অন্্রেলিয়া, জাভা, 
সীপ্পাইীন দ্বীপপুঞ্জ, ফবমোসা, মবিসাস, পোর্টোবিকো' জ্যামেইক ও মিশর 

ইক্ষ-চিনি রূপানী করে , যুক্তবাষ্ট যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও ইউরোপীয় দেশসমৃহ 
এবং জাপান ও দক্ষিণ-পুর্ধ এশিয়াব কয়েকটি দেশ প্রচুব পরিমাণে ইক্ষু-চিনি 
আমদানী কবে। ভারত ইক্ষু-উৎ্পাদনে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলে, 
আভান্তবীণ চাঠিদ। গ্রড়ব থাকাম উৎপন্ন চিনির অতি সামান্ত অংশই বিদেশে 
রপ্তানী কারতে পারে। 

(1//বীট (48৪: ৮৩৪)-_বীট নাতিশীতোষ্ণমগুলেব ফসল। এই 
"গাছের মূল হতে চিনি উদ্পন্ন হয়। 

ববীট চাষের অন্গুকূল অবন্থা (00001060109 01 £1:05618 20: 90621. 

06০)-_নিম্নলিখিত অবস্থা গুলি থীট চাঁষের পক্ষে অনুকুল $--(১) গ্রীষ্মকালীন 
উত্তাপ গড়ে ৬৭'-৭২* ফাঃ হওয়া প্রয়োজন । (২) গাছের প্রাথমিক বুদ্ধির সময় 
যথেষ্ট বৃষ্টিপাত (২**-৪০/) এবং প্রায় ৫ মাস কাল উঞ্ণ আবহাওয়ার গ্রায়োজন। 
'(৩) সথধকিরণ অধিক হইলে বীটের মূলে শর্করার মাত্রা বুদ্ধি পায়। (৪) চুন” 
সংযুক্ত, কংকরহীন, উর্বর দো-আশ মাটি বীট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
প্রতিবৎসরই খীংটর জমিতেষ্ীর দিলে ভাল হয়। (৫) বীট তুলিবার জন্য 
প্রচুর শুর্ধালোকযূক্ত দিন গ্রশত্ত। (৬) প্রচুর নিপুণ ও স্থলভ হুমিক 
সরবরাহের প্রয়োজন । মহাদেশীয় জলবাধুযুক্ত অঞ্চলের ঘে সমস্ত স্থানে 
বৃষ্টিপাত নিত্ান্ক অঙ্ল নহে এবং যে ল্মন্ত অঞ্চল জনবল, সেই সমস্ত স্থাদেই 
বীটের চাষ ইইন্বা! থাকে । 



১৩৮ প্রাথমিক ক্র্থ নৈতিক ভূগোল 

উদ্পাঞ্ক ফাঞ্চলা (4:588 0£7:000000)---র্তমানে ইউরোপে 

ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আর করিয়। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী 
(ম্যাগডেশার্গ সন্গিহত অঞ্চল ), চেকোক্পোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও রুমেনিদ্বাক 
মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম রুশিয়া, (ট্রাক্স-ককেশিয়া, পশ্চিম সাইবেরিয়, এবং 
দক্ষিণ ও মধা রুশিয়। ) পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বীটের চাষ হইতেছে । দঃ সুইডেন, 
ডেনমার্ক ও ইতালীতেও বটের চাষ তইয়া থাকে ৷ বর্তমানে বীট উত্পাদলে 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্থীন সর্বোচ্চ । যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাভার প্রেয়রী অঞ্চলেও 
অল্প পরিমাণে বীটের চাষ হয়। 

আলণ 1 / | পয 
৩৩ নং চিজ্ঞ-_পৃথিবীর ইন্গু ও বীট উৎপাদক অঞ্চদসমূহ 

বাশিজ্য (:8৭০)-_বীট প্রধানত: স্থানীয় প্রয়োজনেই উত্পন্ন ও ব্যাক্জিত 
হইন্না থাকে । কাজেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহার তেমন প্রনিদ্ধ নাই । 
চোকোঙ্গোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেণী ব্যতীত অন্থান্ত বীট-উৎ্পাঁদক 
অধ্চলগুলি ন্ব স্ব উৎপাদনের অধিকাংশই আভাস্তরীণ চাহিদ] মিটাইতে বা 
করে বলিয়! উহার] বীট চিনি বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে না। ঘুক্তরাজ্যই 
সবাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বীট-চিনি আমদানী করে। 

[বর্তমানে চিনির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সংরক্ষিত বাণিজ্য ও অবাধ বাঁপিজ্য এই দুই পেণীতে 

বিভক্ত কর] যায়। প্রতিবৎসর গড়ে ১২ মিঃ টন চিনি বহিবাশিজোর পথ্যকপে বাবাত হয় 
ধাগিক মোট উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে ৩৫ মিঃ টন)। তবে, ইহার মধ্যে মাজ ৫ মিঃ টন অবাধ 

বাণিজ্যের অন্তড়ক্ত । ১৯৫৩ সালের আগক্টমাসে লগ্নে অনুষ্ঠিত একটি চুক্তির দ্বারা চিনির এই 
ঘথাধ খাশিজ্যের অংশটি নিয়ন্ত্রণ করিবার একটি পরিকষ্পান! গ্রহণ করা হয়। এই চুক্তি অন্ুলারে' 
মোট রখ্াদীর পরিমাণ নির্ধারিত হয় ৫'৩৯ মিঃ টন এবং ইহার মধ্যে কফেধলগগাজজ কিউবার-ই 
রষ্তানীর পরিমাণ নির্ধারিত হয় ২ ২৩ মিঃটন। পৃথিবীর সর্বপ্রধান শর্করা-আহদাধীকাযর়ক দেশ 

যুক্তরাই কেছ্বলমাঞ্জ কিউবা, পোর্টোরিকো ও হাওয়াই তে সংরক্ষিত খাদিজ্যের অংপ হিসাক 

চিবি গ্রহণ করিয়। থাকে । ] 
(8) তস্তময় শি কমল 

এছার্গাস (0০%৫০০)--কার্পাস ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞরোর কসল। 

কার্পাষ' চাষের আনুকূল অবস্থা ক (0:0790200516£ পিজা 100 
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০০৫:০%)-_কার্পাস চাষের পক্ষে নিয়লিখিত 'অবস্থাগুলি হিশেষ আঅহকুল : 
(১) অঙ্করোদগম ও প্রাথমিক বুদ্ধির সময় ২০" হইতে ৪৭" পর্বস্ত বৃতিপা এবং 
গাছে গুটি ধরিবার পর ক্রমক্ষীয়মাণ বৃষ্টিপাত । (১) অঙ্কুরোদগমের সময় গড- 
উত্তাপ প্রায় ৭৫" ফাঃ। প্রাথমিক বুদ্ধির সময় ক্রমবর্ধমান ভাপ, এবং গাছ পূর্ণতা! 
প্রাপ্ত হইলে ক্ষীয্মাণ তাপ বিশেষ কার্ধকরী। (৩) উত্তম শ্রেণীর আশ 
জন্মাইতে হইলে গুটি বাহির হইবার পর হইতে পর্যাপ্ত উজ্জল সৃর্ধকিরণ ও 
গুফ আবহাওয়া । (৪) গুটি তুলিবাব সমর অপেক্ষাকৃত শু আবহাওয়। 
(৫) উর্বর, ভান্কা, লবণাক্ত, চুনসম্পন্ন ও জলনিফ্াশনক্ষম গভীর দো-আশ মাটি 
মাটি সর্বদা আর্দ্র থাকা প্রয়োজন, তবে জলদ্বার1 পরিপ্ুত হইলে গাছ মরিয়া 
যায়। (৬) জমিতে মধ্যে মধ্যে সার দিবার বাবস্থা । (৭) উত্তম শ্রেণীর 
কার্পাস চাষের জন্ত প্রায় সা মাস কাল তুহিননুক্ত আবহাওয়া । (৮) সামুক্দিক 

বাতাস কার্পাস-গাছের পুষ্টিসাধন করে, এজন্য সমুদ্র-সন্নিহিত অঞ্চলসধূহেই 
সবেতম কার্পামের চাষ হয়। (স) কার্পাসের চাষ, জমির তত্বাবধান এবং 
গুট তুলিবার জন্য প্রচব জনষজুবেব সবববহ | 

আ্রেণীবিভাগ (0195551£1০816707) - -আ[শেব দৈর্ঘ্য, সুক্্মত1, মহ্থণতা, 

জ্জল্য, রং, দৃঢতা প্রভৃতি বিচার কবিয়। কার্পাসকে সাধাধণতঃ নিয়লিখিত 
চাবিটি বর্গে ভাগ করা হয়। ১ম বর্গ: তন্তর দৈর্ঘ্য ১৯%-২$। ইহা প্রা 
বেশমেব নায় সুগম ও মন্গণ | উজ্জলা ও দুট তাও অদ্বিতীয় । ইহাকে দীর্ঘতন্ত 
বা সাগরদীপীয় কার্পাস রলে। মিখর, প্রতীচ্য ছবাপপুঞ্জ, এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
জিয়া, ফ্লোরিডা ও দক্ষিণ ক্যাবোলিলায় ইহার চাষ হইতেছে। ২য় বর্গ: 
তন্ভর দৈর্ঘ্য ১১%-র উপরে । প্রকৃতপক্ষে ইহ হইতেছে মধ্যতন্ত ব। মিশরীয় 
কার্পীস । মিশর, পেরু, উঃ ব্রাজিল, এবং পুঃ আফ্রিকার উগাও্ডা ও 
ট্যাঙ্গানিকার অধিকাংশ কার্পাসই এই বর্গেব। ৩য় বর্গ: তত্তর টৈর্ঘয &/-১৬%। 

ইহা! হইল ভুম্বতন্ত ব! উচ্চভৌমিক কার্পাস। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, 
আর্জের্টিনা, কিয়া প্রভৃতির অধিকাংশ কার্পাসই এই বর্গের। ভারত ও 

পাকিস্তানের এক-ততীয়াংশের মতো কার্পাসও এই জাতীয়। চীন ও আফ্রিকায় 
যে কার্পাস জন্মে ভাহার একাংশ এইরূপ । ৪র্থ বর্গ: _তন্তর দৈর্ঘ্য ৬ 
ইঞ্চিরও কম। ইহাকে খব্তিস্ত কার্পাস বল! চলে। চীন, ভারত এবং 
প্রাচোর অন্তান্ত স্থানের অধিকাংশ কার্পাস এই বর্গেব। চল্ভি ভাষায় (১) 
লাগরঘীপীয়, (২) মিশরীয়, (৩) উচ্চভৌমিক এবং (৪) পেরুন্ভৌমিক- 
নামে কার্পাসের থে চারিটি শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাহা বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণী বিভাগ 
নহ্কে। তবে এ ভাবে ভাগ গ্রিলে বলিতে হয় যে, সাগরধীপীয় কার্পাদ 
উৎকৃষ্টতম এবং পেকভৌমিক কার্পস নিকুষ্টাতম। পেকরুভৌমিক কার্পান 
অনেকটা] পশমের সায় কক্ষ ও স্কুল, এবং উহ সাধারণতঃ পশম বস্ত্া্দিয় লহিত 
মিশ্রণের জন্কই ব্যবহ্থত হইয়া খাবে 



১৪৬ প্রাথধিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

উৎপান্ধক অঞ্চঙ্গ (4:6৪5 ০৫173030600 )- উত্তর আমেরিকা 
মহাদেশের যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কার্পীস উৎপাদন 
করে। যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাসবলয়টি এঁ রাজোর দক্ষিণ-পুর্বাংশের উপসাগরীয় 
জলবাযুসেবিত অঞ্চলেব অন্তর্গত। এই বলয়টি পশ্চিমে ২৩" সমবর্ধণরেখা, 
হ্ক্ষিণে ৬০" সমবর্ষণবেখ।, উত্তরে ৭৭ ফাঃ জুলাই সমোষ্রেখা (এই রেখার 
দুক্ষিণাংশে বৎসবে প্রায় ২০৫টি দিন তৃহিনমুক্ত আবহাওয়া বর্তমান ) এবং 
পুর্বে প্রান্ম আটলান্টিক উপকুলরেখার দ্বার! আবদ্ধ। এই বলয়টিব অন্তর্গত 
টেকপাস ও আলাবামার কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল এবং মিসিমিপি অনবাহিকার পলি- 
সমৃদ্ধ অঞ্চলেই কার্পাসেব উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাসের 
অধিকাংশই হুম্বতন্ত্র উচ্চভৌমিক কার্পাস, তবে যিসিসিপি অববাহিকা1 এবং 
দক্ষিণ ক্যাবোলিনায় দীর্ঘতন্ত কার্পাসেরও চাষ হইয়া! থাকে । এই কার্পাস- 

৩৪নং চিন্্র- পৃথিবীর কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলমমূহ 

সল্ট নদীব অববাহিকার় মিশরীয় ও দীর্ঘতভ্ত কার্পাসের চায় অধিক । 
শরৎ্কালে অত্যধিক বৃষ্টিপাত এবং মৃত্তিকার ম্ন্র্বরতাহেতু উপলাগরীয় 
উপকূলাঞ্চলে এবং দক্ষিণ ফ্লোবিডায় কার্পাদের চাষ দ্বলন্তব। যেন্সিকোতে 

প্রচৃব কার্পাসের চাষ হয়। দক্ষিণ আমেরিকণুতু ব্রাজিল, পেরু ও আপর্জেটিনার 
উত্তরাঞ্চলে কার্পাসের চাষ হয়। এ্রশিক্ন। মহাদেশের অন্তর্গত ভারতে 
প্রধানতঃ হস্বতন্তযুক্ত ও পাকিল্তানে (পশ্চিম পাকিত্যানের শিল্ধু প্রধেশে ) দীর্ঘ 
এবং মধ্যম ভস্তযুক্ত কার্পাসের চাষ হয়। চীন দেশের ছোঙ্াখহে ও ইয়াংলি 
নদীর 'অবধাহিকান্ধ এঘং উত্তরের লমক্কুমিতে কার্পাস ছকে | চীন দেশে 



পৃথিবীর প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল ১৪৯ 

উৎপার্দিত অধিকাংশ কার্পাস আত্তাস্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ব্যবন্থত হয় 1? 
চোজেন, তুরস্ক, ইরান এবং ইরাকও সামান্য পরিমাণে কার্পাস উৎপাদন করে । 
সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে কার্পাসের উৎপাদন অতি সামান্থ। একমাত্র 
ক্ুশিয়াই (২য়) তাহার আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় অরূপ পরিমাণ কার্পাস 
জন্মাইয়া থাকে । সৌভিয়েট ম্ধ্য-এশিয়ার উজদ্জবেকিস্তান, এবং ককেসাস, 
ক্রিমিয়! ও উউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চল কার্পাস চাষের পক্ষে অনুকুল । আস্তিক 
মহাদেশে অবস্থিত মিশরের নীলনদের অববাহিকাঁয় প্রচুর পরিমাণে কার্পাস 
জন্মে। ক্দদান, উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানিকাঁ, নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 
সম্মেলনেও প্রচুব কার্পাস জন্ষিয়া থাকে । অস্টেলিয়ার ক্রাস্তীয় অঞ্চলে, 
বিশেষতঃ কুইম্সল্যাণ্ড রাজ্যে ৪, কার্পাসেব চাষ হয়। 

বাণিজ্য. 0:৪6) বহির্বাণিজোব পণা হিসাবে বাবহৃত কার্পাসের প্রায় 
€০০ই যুক্তরাষ্ট তাহার নিউ অবলিয়', স্তাভানা « গ্যালভেস্টন বন্দর দিয়া 
বিদেশে রপ্তানী করে। পাকিস্তান, মিশব, ব্রাজিল, পেরু, উগাণ্ডা, স্বদান 

প্রভৃতি দেশও কার্পাস রপ্তানী করে । মিশরেব আলেকজান্দ্রিয়া, পাকিস্তানের 
কবাচী, ব্রাজিলের শ্তালভেডর ও রায়োভিজেনেবে। বিখ্যাত কার্পান রঞ্তানীর 
বন্দব। যুক্তবাজা, জাপান, চীন, জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইতালী প্রচুর পরিমাণে 
কার্পান আমদানী করিয়া থাফে। মিশর এ পাকিস্তান হইতে ভারত 

. উচ্চশেণীর কার্পাস আমদানী করে। 
৬৮৮পাট (05৮০ )-_পাট ক্রান্তীয় অঞ্চলে একচেটিয়া সম্পদ । 

পাট চাষের অনুকুল অবস্থা € 00102610775 ০06 60৮1] 02 

1065 )-_পাট চাঁষের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগাল বিশেষ অন্ুকৃল--(১) বাঁধিক 

গড উত্তাপ ৮*০ ফাঃ-এরও অর্ধিক হওয়া প্রয়োজন । (২) বুছ্টিপাত ৮*/-রও 

অধিক হওয়| বাঞ্চনীয়। তনে বীজবপনের সময় ও চারার প্রাথমিক বুদ্ধিকালে 
প্রবল বুট্টিপাত পাট চাষের-পক্ষে ক্ষতিকাবক | (৩) উর্বর পলিমাটি বা দৌ- 
আশ মাটি পাট-চাষের বিশেষ উপযোগী । (৪) যে সমস্ত নিয় সমতল ক্ষেক্রে 
জল জমিতে পারে সে সমস্ত ক্ষেত্রই পাট-চাষেব অন্ুকুল। কিছু পাট উচ্চ- 

ভূমিতেও জন্মে। (৫) বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা অধিক হওয়া পাট-চাষের 
পক্ষে অন্ুকূল। (৬) পাট-চাঁষের জন্ত প্রচুর স্থলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন । 
অতএব ক্রান্তীয় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে লোকবসতি ঘন, বুষ্টিপাত ও উষ্ণতা 

' অধিক এবং মৃত্তিক! পলিসমৃদ্ধ সেই সমস্ত অঞ্চলেই প্রচুর পাট-চাষ হয়। পাট 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বহিরাবরণ তন্ত। 

উৎপাদক অঞ্চল (42895 0£179:9006200) -_পাট ক্রাস্তীয় অঞ্চলের 

ফসল হইলেও গঙ্গার ব-তবীপাঞ্চলেই ইহার চাষ সর্বাধিক | এই অঞ্চলের 
অন্তর্গত তারাত্বীয় যুক্তরাষ্ট্রের বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার ও উড়িস্তার এবং পূর্ব- 
পাকিস্তানের ঢাফা, ময়মনসিংহ,ও ভরপুর, ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া এবং 



১৪২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

বাজসাহী জেলাতেই ব্যাপক ভাবে পাটের চাষ করা হয়। জঅম্প্রতি ভারতের 
উই প্রদেশের তরাই অঞ্চলে এবং মাদ্রাজ ও কেরালা রাজোও পাটের চাষ 
করা হইতেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবীর 
উৎপাদনের মোট ৯৫ ভাগ পাট উৎপাদন করে--তন্মধ্যে পুর্ব-পাকিস্তানই 
৭০-৭৫ ভাগ। পুর্ব-পাকিস্তানের পাট অতি উচ্চশ্রেণীর । পিংহল, ফরমোসা, 
চীন, মালয়, মিশব, শ্যাম, ইন্দোচীন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি 
দেশেও পাট বা পাটজাতীয় উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইতেছে । বর্তমানে পৃথিবীর বনু 
দেশেই পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতেছে । 

বাগিজ্য (7:৪০ )-_পাকিস্তান পাটের প্রধান রপ্চানীকারক দেশ। এই 
দেশের চট্টগ্রাম ও চালন1 বন্দর হইতে প্রচুর পাট ভারত, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, 
যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ক্যানাডা, জাপান, ইতালী এবং আঙজেন্টিনাতে রগানী হইয়া 
যায়।: ভারত হইতে পাটজাত সামগ্রী_-চট, থলে গ্রভৃতি- রপ্তানী হয়। 

পাটের পরিবর্ত সামঞ্ী (95195669669 £01 3566 )-আজ পথস্ত 

পাটের নানাবিধ পরিবর্ত সামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে রুশিয়ায় 
শণ, যুক্তরাষ্ট্রে কাগজের থুলে : যুক্তরাষ্, জার্মানী প্রভৃতি দেশে কাষ্ঠমণ্ড হইতে 
্রস্তত তন্ত; জাভায় রোজেল৷ তন্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি চুকাই 
বৃক্ষের আশ হইতে পাটের পরিবর্ড দ্রব্য উত্পাদনের জন্য ভারতে গবেষণ! 
চলিতেছে । তবে এই সমস্ত পরিবতত সামগ্রীর বাণিজ্যিক সাফল্য এখনও 
নিক্ধপিত হয় নাই। 

আতসী (ড15)__-অতসীর বভিরাবরণ তইতে তত্ত উৎপন হয়। এই ভন্ত 
মস্থণ, স্থদৃশ্ঠ এবং কার্পাস অপেক্ষা দৃচতর 1 সুক্ষ তন্ত হইতে “লিনেন' ও স্থূল 
তস্ত হইতে ত্রিপল, চট প্রভৃতি প্রস্তত হয়। 

তসী চাষের অনুকুল অবস্থা (0:01001610108 0£ €:০ড০6] 01: 

£19স্র )- বীজের জন ক্রাস্তীয় অঞ্চলে এবং তন্ভর জন্য উপক্রাস্তীয়় ও শীতগ্রধান 
নাতিশীতোঞ্চমগ্ুলেই ইহার চাষ সীমাবদ্ধ। তত্ত-উতৎ্পাদনের জন্য নিয়লিখিত 
অনুকূল অবস্থায় অতসীর চাষ হইয়া থাকে £--(২) অতসী-ছাষের জন্য আরজ, 
প্রশ্তরহীন, জলনিফাশনক্ষম, উর্বর, অধিক বালিযুক্ত দৌঁআশ মাটি বিশেষ 
অন্ুকূল। (২) প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় ১৫” হইতে ৩০" বুদ্তিপাত প্রয়োজন । 
€৩) উত্তাপ সাধারণতঃ ৩৫” ফাঃ হইতে ৫৫” ফাঃএর মধ্যে থাকা প্রয়োজন | 
€৪) বাতাসের আপেক্ষিক আর্্রত। অধিক থাকা বাঞ্চনীয় । (৫) অতসী ক্ষেত্রে 
মধ্যে মধ্যে সার দেওয়া প্রয়োজন । (৬) অতসী হইতে তত্ভ বাহির করিতে 
প্রচুর জনম্জুর আবশ্ঠক হয়। 

উ্পাদ্ছক অঞ্চল (47555 ০£ 7:005060,)--ইউর়োপ মহাদেশের 

আয়র্ল্যাণ্ড হইতে আরস্ভ করিয়া হল্যাণ্ড, উত্তর ফ্রান্স, বেলগ্িয়াম, জার্মানী, 
চেকোঙ্গোভাকিয়া ও বাপ্টিক রাজ্যসমূহরে মধ্য দিয়া রুশিয়! পর্যন্ত বিস্তৃত 
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ন্সতি বৃহৎ সমভূমিতে প্রচুর পরিমাণে অতলীর চাষ হয়। এই সমভূমির 
অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে রুশিয্! এবং পোল্যাণ্ড সবাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
অতসী উৎপাদন করে। বাণ্টিক রাজানমৃহ, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, 
জার্মানী, উত্তর ইতালী এবং আয়ঙ্স্যাওও অতসী উত্পাদন করে। বেলজিয়ামের 
ফল্যা্ডার্স অঞ্চলে সর্বোৎকৃষ্ট অতসী জন্মে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে বীজের জন্য 
আতসাঁর চাষ হইয়] থাকে । 

বাণিজ্য (::৪০)--অতসী তস্তর আম্কর্জাতিক বাণিজ্য অতি সামান্য । 
'স্কশিয়া, বা ্ টক রাজাসমূহ) ফ্রান্স, হল্যা্ড, বেলন্দিয়াম বন্ছল পরিমাণে অতসীর 
তন্ত রপ্তানী করে, এবং গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তবাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান ও বেলজিয়াম 
অতসী আমদানী করিয়া থাকে । 

শণ (17610)--কয়েক শ্রেণীর এণেব পাতা হইতে তস্থ প্রস্তত হয়। 
শণেব তদ্ক অত্যন্ত দূ । ইহাব ঘ্রার] প্রধানতঃ রচ্ছু, ত্রিপল, চট প্রন্ভৃতি 
গ্রস্ত ভয়। 

শগণ চাষের অনুকূল অবস্থা (0501901610199 ০0 £0জ 0 10: 

চ7০1759) _অতসীর ন্যায় বীজ এবং তন্ধব জন্য শণেব চাষ হয়। নাতিশীতোঞ্চ 
অঞ্চলে প্রধানত: তন্কর জন্যই ইহা চাষ হইয়াথাকে। তন্কব জন্য চাষ করা 

হইলে অতপী-তম্থব চাষেব অনুকুল অবস্থাগুলিই হাব পক্ষে প্রযোজ্য, তবে 

শণের বৃদ্ধিকাল অল্প হওয়ায় (প্রা ১১০ দিন) ইহাব চ।ষ সাধারণতঃ অতসী- 
ক্ষেতের উন্ভরাংশেই হইয়। থাকে । 

উৎপাদক অঞ্চল (47593 ০£ 11090068019) কুশিয়া সবাপেক্ষ। 

অধিক পরিমাণে শণের চাষ করে । ইতালীতে সবোত্রুষ্ট শ্রেণীর শণ উতৎপর 
হয, তবে ইতালীব উৎপাদন অতি সামান্ত । পোল্যাগু যুগোঙ্গাভিয়া, রুমে নিয়া, 
হাঙ্গেরী, যুজরাষ্ট্, চীন, কোরিয়া এব্ং ভীবতেও উল্লেখযোগ্য পবিমাণে শণের 

চাষ হয়। শণেধ পাতা হইতে ভাবতে ভাঙ্গ ও গজ প্রস্তত হয়। 

বাণিজ্য 00:8০)--ইতভালী প্রধান শণ-বপ্তানীকাবক দেেশ। গ্রেটব্রিটেন, 
যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স এবং জাপান প্রধান শণ-আমদ।নীকারক দেশ। 

শাণের শ্রেণীবিভাগ (00155511105000)--তত্তগ্রদায়ী শণ সাধারণতঃ 

চারি শ্রেণীব হইয়া থাকে, যথা(১) আঙগল শণ-_-(6:৮০ 16707১)-- 
ক্ুশিয়া, ইতালী, যুগোঙ্নাভিয়, পোল্যাণ্ড, কোরিয়া, ভারত গ্রভৃতি দেশে 
ইহার চাষ হয়। এই শণ হইতে উত্রুষ্ট শ্রেণীর রজ্ছু প্রস্তত তইম্লা থাকে। 
(২) ম্যানিল1 শণ__ইহ! ফিলিপাইন ত্বীপপুজে উৎপন্ন হয়। এই শণ উৎকষ্ 
শ্রেণীর। ইহার দ্বারা অত্যন্ত চি রঙ্ছু ও কাগজ তৈয়ারী হয়। (৩) শিশজ 
শঁপ- মেক্সিকো? প্রতীচ্য ত্বীপপুঞ্ত, হাওয়াই, কেনিয়া এবং ট্যাঙ্গানিকায় এই 
নামে উত্ককষ্ট শণ উৎপন্ন হয়। ইহা! ম্যানিলা শণ অপেক্ষ! সস্তা, ইহা সবার] রজ্ছু 
প্রস্তত হয়। (৪) ফরজিয়্াঙ্গ_এই শগ নিউজীল্যাণ্ডে উৎপক্ন হয়। 



১৪৪ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

রেশম ঃ রেশম উত্পাদনের 'অন্ুকূল অবন্দা_(0০916028 £০£- 
১6 0£90006101) 01 ৪117)--গুটিপোক1 হইতে কীটজ রেশম পাওয়া যায়), 

বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে গুটিপোকা পালন করিতে হইলে গ্রীন্মকালীন গড় 
উত্তাপ প্রায় ৬০” ফাঃ হওয়া প্রয়োজন । কৃত্রিম উপায়ে ভিম ফুটাইতে হইলে 
একাদিক্রমে এগার মাস ধরিয় ভিমগুলিকে ৬৪০ ফাঃ উত্তাপের মধ্যে রাখা 
দরকার । ডিম ফুটিয়া যে রেশম-কীট বাহির হয় উহ কিছুদিন পরে নিজের দেহ 
হইতে নিংস্ত লালার দ্বারা একটি আবরণ বা গুটি (০০০০০) স্্টি করে 
( গুটির গড় আয়তন ১ &" )। এই গুটিকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া উহা। 
হইতে রেশম বাহির করা হয়। এক একটি গুটি হইতে ৩০০-৫০০ গজ আত 
হল্ম রেশমী সত পাওয়া যায়। কয়েকটি গুটি হইতে স্ুতা বাহির করিয়। 
একত্রে পাক (25০1) দিয়! বয়ন-উপযোগ্ী স্থতা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে । 

গুটিপোক প্রধানত: তত গাছের পাত। খাহয়া বাচিয়! থাকে । এক 

পাউগ্ড ওজনের ডিম হইতে যতগুলি গুটিপোক। বাহির হয় সেগুলিকে বাচাইয়। 

রাখিবার জন্য প্রায় ১০ টন তুঁত পাতার (020]96]5 158৬55) প্রয়োজ্গন হয়। 
প্রতি টন পাতার জন্য গডে ৩৪০টি তৃত গাছের প্রয়োজন হইয়া থাকে । 

ক্রাস্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রায় ৩৫০ সমাক্ষরেখ। পযন্ত বিকৃত ভূভাগে 
তুঁতগাছ জন্মায়। তত গাছের চাষ, গুটিপোকা পালন এবং গুটিপোক। 
হইতে রেশম উৎ্পার্দন প্রভৃতি কাঁধে বনু দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সেই 

কারণে ঘনবসতিপুর্ণ ক্রাস্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের যে সমস্থ স্থানে প্রচুর' 
তু'ত গাছ জন্মে সেই সমস্ত অঞ্চলেই কীটজ রেশম উৎপাদিত হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল-_(4:555 ০£ 7:000061077)- পৃথিবীতে তিনটি 

প্রধান কীটজ রেশম উৎপাদক অঞ্চল রহিয়াছে £ (১) দক্ষিণ-পুব এশিয়ার' 

অন্তর্গত দেশসমৃহ__ইহদের মধ্যে (ক) চীনের ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদীর 
উপত্যক1, লোহিত পরঙ্ক ও সাংটাং উপদ্ধীপাঞ্চল ; (খ) জাপানের লাগোয়া, 

বিওয়! হাদ ও সিওয়। নদীর মোহানা-সংলগ্র অঞ্চল; (গ) কোরিয়া; (ঘ) ভারতের 

বঙ্গদেশ, বিহার, উড্িষ্যা, আসাম, মহীশুর ও কাশ্মীর এবং (উ) ইন্দোচীন বিশেষ 

উল্লেখষোগ্য । দক্ষিণ-পুধ এশিয়ার অন্তর্গত এই দেশগুলি পৃথিবীর সমগ্র 

উৎপাদনের প্রায় ৮*% কীটজ রেশম উৎপাদন করে। কীটজ রেশম 

উৎপাদনে ও রপ্থানীতে জাপান পথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। 

(২) পশ্চিম এশিয়ার অস্ত দেশসমৃহ, ঘথাইরান, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, 
তুরস্ক ইত্যাদি। এই সমস্ত দেশে উতৎ্পন্ কীটজ রেশমের পরিমাণ অতি 
সামান্ত । (৩) ভূমধ্যসাগর-সন্িহিত দক্ষিণঞ্ছইউরোপীয় দেশসমূহ__ইহাদের. 

মধ্যে নিয়লিখিত দেশগুলিই উল্লেখযোগ্য ; (ক) উতালী--পো৷ নদীর, 
উপত্যক। অঞ্চলে ইতালীর প্রায় সমুদয় এবং ইউরোপের প্রায় ৯*% কীটক্জ 

রেশম উৎপঞ্জ হয় । বোলোনা, মিলান ও লুক ইতালীর বিখ্যাত রেশমকেন্দর। 
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[খ) ফ্রান্সের রোণ নর্দীর উপত্যকা অঞ্চলে রেশম উৎপন্ন হয়। লিয়' 
এই অঞ্চলের প্রধান রেশম-কেন্দ্র। (গ) স্পেন, বুলগেরিয়া, যুগোঙ্াভিয়া, 
সুইজারলাও ও রুশিয়াও সামান্য পরিমাণে রেশম উত্পাদন করে। বর্তমানে 
দঃ আমেরিকার ব্রাজিলেও সামান্য পরিমাণে কীটজ রেশম উৎপন্ন 
হইতেছে । 

চট 
তত 3: 

গু 

৫৫ 

বত ৬৯ 

চি] 

তা 

টেক 

* ৪৬ ৮৮৩ তি পর 

তি রি * ০৬৩ ড 

এ রঙ 

5” 5 ই রর * 

ডি রা - 

টি ক 

৩৫নং চিজ্জ-_পুথিবীৰ রেশম উৎপাদক দেশসমূহ 

বাণিজ্য (7186)-_জাপান, চীন, ঈতালী ও তুরস্ক কীটজ রেশম 
রগ্ানীতে পুখিণাতে শষস্তান আধকাঁর করে। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরা্জা, 
জামান ও স্রহজাপলাওগ কীণ্টজ রেশমের প্রধান আমদানীকারক দেশ। 

[ বয়নশিল্লে বাবহত প্রধান প্রধান তন্ময় ফসলগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়- (১) ভত্ভিজ্জ তন্তু । উহাদের আবার তিনটি উপবিভাগ রহিয়াছে, য্ধ' (ক) গুটিজাত তস্ত 
(কাপান ) () পাতাজাত তস্ত (শণ, গ্রাবাকা) এব* (গ) বহিরাবরণ তত্তু (পাট, জতসী ) এৰং 
(২) প্রাশীঞ তস্ত, যখা-(ক) রেশম ও (খ) পশম | বাবহার হিসাবে এই তস্ময় ফসলগুলিকে 
আবার ঢহ শ্রেণীতে বিভন্ত করা চলে ; যথ1--(১) বস্থুশিল্লে ব্যবহৃত তস্ব-_রেশম, পশম, কা্পীস, 

'অতনী প্রভৃতি এব" (২) রজ্জুশিল্লে ব্যবহত তন্ত-_পাট, শণ প্রভৃতি | ] 

(৫) অপরাপর শিল্প ফসল 
তৈলবাজ ও উত্তিজ্জ তৈল (07195০3 &. ৮68৪6916 ০81)- বত 

প্রকার গাহেব ফল ও বীঙ্জ হইতে উদ্ভিজ্ঞ তৈল সংগৃহীত হয়। মোমবাতি, 
সাবাণ, মার্গারিন, রং প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্ত উদ্ভিজ্জ তৈল প্রচুর 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয় । 

জলপাই (011৮5) ও জলপাইয়ের তৈল-_ভূমধ্যসাগরীয় জলবা যুযুক্ত 
অঞ্চলে জলপাই বৃক্ষ প্রচুর জন্মেঞ্ট জলপাই-এর তৈল সাবান ও মার্গারিন 
তৈয়াগীর জন্ত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উতালী, ফ্রান্স ও স্পেন এই 
তৈলের প্রধান রপ্ানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র আর্জেটিনা, তুরস্ক, 
গ্রীস প্রভৃতি প্রধান আমদানীকারক ত্বেশ। 

১ ৩ 
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বাদাম (33:05:50) ও বাদাম ভৈল-_পশ্চিম আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্রের 

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় বাদাম 
হইতে প্রচুর তৈল উৎপন্ন হয়। ভারত বাদাম তৈলের প্রধান নপ্তানীকারক 
দেশ এবং ফ্রান্স ও জার্মানী প্রধান আমদানীকারক দেশ। রদ্ধনকাষে ও 
সাবান তৈয়ারীর জন্য এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

এরও (০9501) ও এরও তৈল-_ভারত (১ম), জাভা, ব্রাজিল, ইন্দোচীন 

এবং মাঞ্চুরিয়াতে এরও ফলের বাঁজ হইতে প্রচুর এরও বা রেডির তৈল 
উৎপন্ন হয়। ভারত হইতে এই বীজ ও তৈল যুক্তরাজ্য, ফ্রাম্প, যুক্তরাষ্ট্র 
বেলজিয়াম, জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হই! যায়। ওধধ 
ও সাবান তৈয়ারীর জন্ত এবং পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে এই তৈলের 
ব্যবহার ব্যাপক । 

'নারিকেল (0:০০০৪এ৫) ও নারিকেল তৈল-_উষ্ণমণ্লের দ্বীপসমূহে 
এবং সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। নারিকেলের 
শু শীস হইতে নারিকেল তৈল উৎপন্ন হয়। খাদ্য ও কেশতৈল হিসাবে, 
মার্গারিন ও সাবান তৈয়ারীর জন্ত ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

তিসি €71105650) ও ভিসির তৈল- আ্জেটিনা, ইতালী, রুশিয়া, 

ভারত, চীন, যুক্তরাষ্্ট ও হল্যা্ডে তিসির চাষ অধিক । এ সমস্ত অঞ্চলেই 
তিসির বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হম্ব। তবে তিমির তৈল উৎপাদনে 
আর্জেিন! পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। আর্জেন্টিনা, ভারত এবং 
রুশিয়া তিনি ও তিসির তৈলের প্রধান রপ্তানীকারক এবং গ্রেট ব্রিটেন 
প্রধান আনমদানীকারক দেশ। এই তৈল বান্িশ, রং ও অয়েলকুথ তৈয়ারীর 
জন্য ব্যবহৃত হয়। 

তাল 081.) তৈল- একপ্রকার তালজাতীয় উদ্ভিদের ফলের শীস 
হইতে তাল তৈল পাওয়া যায়। এই জাতীয় তাল গাছ নাইজেরিয়া, ঘানা, 
পিয়েরা] লিয়ন ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর জন্মে। পৃথিবীর প্রায় ৯*% তাল 
তৈল নাইজেরিয়া, ঘানা এবং সিয়ের! লিয়ন হইতে আদে। সাবান, 

মোমবাতি, মার্গারিন প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য এবং পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে 

এই তৈল ব্যবস্থত হয়। 

কার্পাম বীজের (0০৮৮০ ৪2০) তৈল-_যুক্তরাষ্্ ভারত, মিশর 

এবং উগাগ্ডাতে কার্পাস বীজ হইতে প্রচুর তৈল নিষ্কাশিত হয়। খা্য 

হিসাবে, এবং সাবান, মোমবাতি ও গ্রামোফোন রেকর্ড তৈম্ারীতে এই তৈল 

ব্যবহৃত হয়। / 
নয়াবিল (5০555685) ও জয়াবিনের তৈজ--মাঞচুরিয়া, জাপান, 

চীন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর সয়াবিন ও উহা! হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। 
পৃথিবীর প্রায় »* ভাগ সয়াবিন তৈল, মাঞ্চুরিয়াতে উৎপন্ন হয়। চীনে এই 
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তৈল খাছ হিলাবে ব্যবহৃত হয়। সাবান গ্রস্তত করিবার জন্তও এই তৈলের 
ব্যবহার হয়| ৮৮ 

ঘক্রক্ধার (:509০)-নিরক্ষীয় অঞ্চলের কয়েকটি বৃক্ষের ঘনীভূত রস হইতে 
রবার উৎপন্ন হয়। ভূমি রবার ছুই প্রকারের-বন্ত রবার ও আবাদী ব| 
কুষিজ রবার। বন্য রবার-বৃক্ষ আমাজন ও কঙ্গো! নদীর অববাহিকার অরণ্যে 
জন্মে । রী 

বন্য রবার সংগ্রহের বহু অস্থবিধ। রহিয়াছে, যথ1_-(১) ছুর্গম অরণ্য হইতে 
ইহার সংগ্রহ অতি কঠিন ও বায়সাধ্য , (২) এই সমস্ত অঞ্চলে যানবাহনের 
কোন ব্যবস্থা নাই এবং কোন কোন্ উৎপাদক অঞ্চল ক্রয়বিক্রয়-কেন্দ্র হইতে 
বহুদূরে অনস্থিত; (৩) অরণো নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ অত্যন্ত অপ্রতুল। 
অপর পক্ষে বন্ত রবার অপেক্ষা আবাদী রবার (ক) উৎকৃষ্ট; (খ) বুক্ষ প্রতি 
ইহার উত্পাদন বন্য পরবার অপেক্ষা অধিকতর , (গ) ইহার উত্পাদন নিক্ন্রণ- 
যোগা : €ঘ) ইহার সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ্সাধ্য , (উ) আবাদী রবারক্ষেত্রগুলি 
জনবহুল অঞ্চপে অবস্থিত থাকায় এই সমস্ত স্থানে নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ 
প্রচুর, এবং (চ) আবাদী রবার অঞ্চলগুলি পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্য- 
পথের অন্কবতী । বর্তমানে পথিবীতে উৎপন্ন সমস্ত রবারের শতকরা ৯০ 
ভাগই আবাদী রবার | 

রবার চাষের অনুকুল আবন্ছা (620:008079 0 €0৮/61 401 
£0096:)--রবার প্রধানতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফগল। ইহার চাষের জন 
নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ অন্থকুল :-_-(১) সার! বৎসর ধরিয়া ৮** ফা: বা 
ততোধিক উত্তাপ। মাসিক উত্তাপ *** ফাঃ-এর অল্প হওয়া রবার বৃক্ষের 
পক্ষে ক্ষতিকারক । (২) বাধিক গড়-বৃষ্টিপাত ৮** হইতে ২**'র মধ্যে হওয়া 

বাঞ্ছনীয়। মাসিক বৃষ্টিপাত ২'র অধিক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত 
সাধারণতঃ অপরাহ্ে হইলেই ভাল হয়, কারণ ইহাতে প্রাতে রবার বৃক্ষ হইতে 
রবার-সংগ্রহ সহজসাধা হয়। একাদিক্রমে বহুদিন অনাবৃষ্টি রবার বৃক্ষের পক্ষে 
ক্ষতিকারক | (৩) গভীব, উর্বর, দেো-আশ মাটি রবার চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপষোগী। (৪) রবার-ক্ষেত্রে জল সঞ্চিত হইলে বৃক্ষের অনিষ্ট হয়। এই 
কারণে আবাদী রবারের ক্ষেত্্রগুলি সাধারণতঃ পরবতের ঢালে অবস্থিত | (৫) 
রবার বৃক্ষের বহিরাবরণ ছিন্ন করিয়া নিপুণতার সহিত রস সংগ্রহ করিতে, 
ক্ষেত্র পরিক্ষা রাখিতে এবং সতত বৃক্ষের তত্বাবধান করিতে প্রচুর স্থুলভ ও 
নিপুণ শ্রমিকের প্রয়োজন। 

উৎপাদক অঞ্চল (4:০ঞউ 0£ 7:000610)- বর্তমানে পৃথিবীর 

প্রায় ৯৮ ভাগ আবাদী রবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত মালয়, জাভা, 
স্থমান্রা, বোসিও, সিংহল, ইন্দোচীন, শ্তাম ও ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে উৎপর্ 
কুয়। কারণ (১) দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় জলবাঘু রবার চাষের পক্ষে 
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আমর্শস্থানীয় অথচ দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিক1 বা মধ্য আফ্রিকার 

কঙ্গে! অববাহিকার নায় অস্বাস্থ্যকর নহে); (২) এই দেশগুলির অধিকাংশই 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথসমূহের অস্তর্ব্তা; (৩) এতদঞ্চলে 
সুদক্ষ ও স্থুলভ শ্রমিকেরও প্রাচুর্য রহিয়াছে এবং (৪) এতদঞ্চলে রবারের' 

বৃহদায়তন আবাদগুলির অধিকাংশই বৈদেশিক ( বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ) 

মূলধন সহাক্সতায় পুষ্ট। মালয়, স্ুমীত্রা, জাভা এবং সিংহল মিলিতভাকে 

পৃথিবীর শতকরা! ৯* ভাগ আবাদী রবাব উৎপাদন করে। 

7১৫০৯ ২ র্ঘ 
ছু -2-------২- ২ ১১ হি 

৬৭ রি ০ 
গু স্ডেিচ 

রি আপু, ৪ 

[3৮চ] আবাদী রবার 

৩৬নং চিন্্-_পৃথিবীর রবার উৎপাদক অঞ্চলসমূহ 

ৰা।ণজয (1::8৭০)-_-উৎপাঁদক দেশসমূতে রবার অতি সামান্যই ব্যবস্থত 
হয়। ষুক্তরাষ্ পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের অর্ধেকেরও অধিক রবার ক্রয় করে। 
যুক্তরাজা;, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, স্পেন এবং রাঁশয়াও উল্লেখযোগা পরিমাণে 
রবার আমজ্ধানী করে। মালয় ও ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সমগ্র রবার চাহিদার 
প্রায় ৯* ভাগ। সরবরাহ করে। সিংহল, ব্রাজিল, বোনিও এবং ইন্দোচীন 
অন্যান্ত প্রধান রবার বগানীকারক দেশ। 

রবার-সংক্রাস্ত আস্তর্জাতভিক বিধিনিষেধ পরিকল্পনা (10665108- 

€10105]1 01961 69601050101 9০1)6085)---১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের 

পর রবারের উত্পাদন এত বুদ্ধি পায় ষে আন্তর্জাতিক বাজারে রবারের মুল্য 
ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে । এই সময়ে রবারের সরবরাহ, চাহিদা ও 

মূল্যনিয়ুন্্রণ কল্পে 'স্িভেন্পন পরিকল্পনা? ( ১৯২২-২৮ ) নামে একটি পরিকল্পন! 
গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনাতে শুধু সিংহল, ভারত ও মালয় অংশ গ্রহণ করে। 
গষ্টিভেন্ন পরিকল্পনার ফলে রবারের উৎপাদন হাস ॥পায় এবং মূল্য প্ুদ্ধি 
পাইতে থাকে । এই বধিত মূলোর প্রেরণায় “হিভেন্সন পরিকল্পনা”র বহিভূ্তি 
দেশগুলি তাহাদের উৎপাদন বুদ্ধিকরে। ফল আন্তর্জাতিক বাজারে রবারের 
মূল্য আবার হ্বাস পাইতে থাকে । ১৯৩৪ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত 
সমস্ত ববার উৎপাদক অঞ্চলগুলি রবারের উত্পাদন ও রগ্ানী নিয়ন্ত্রণ কনিবার 
উদ্দেশ্য আবার একটি আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্ত 
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বিগত যুদ্ধ ও জাপান কর্তৃক রবার উৎপাদক অঞ্চলসমূহের অধিকার এই 

পরিকল্পনার উদ্দেশ্থাকে বার্থ করিয়া দেয়। 
কৃত্রিম বা বিশ্লেষিত রবার (95105600 8106:)-- বিগত যুদ্ধের 

পুর্বে রবার সম্পর্কে স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্টে জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, 
ফ্রান্স, জাপান, রুশিয়া এবং গ্রেটব্রিটেন ক্রিম রবার উৎপাদনে সচেষ্ট হয়। 

আমেরিকাতে এযামিটিলিন ( 'ডূপ্রেন? এবং ছিপ্রেন? ) এবং পরিত্যক্ত খনিজ 
তল হইতে (“চেষিগাম'), জার্ধানীতে ক্যালসিফ্লাম কারবাইড হইতে ('বুনা”), 
ক্ুশিম্ণাাতে “সুরাসার' হইতে, জাপানে “সয়াবিন? হইতে এবং যুক্তরাজ্য “কয়লা; 
হইতে রুত্রম রধার উৎপন্ন হইতেছে । অনেকের ধারণা এই যে এই সমস্ত 
কৃত্রিম রবার সাধারণ রবারের মতই গুণসম্পন্ন | ১৯৫০ সাল হইতে বিশ্লেষিত 
রবারের উত্পাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাভাবিক রবরের 
চাহিদ] ক্রমাগতই হাস পাইতেছে । 

ভ্তান্পতেল্স প্রধান ঞ্রপ্ধান ক্লাষিজ ফল 

(১) খাছ শস্য 

ভারতের থান্যাশন্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, যব, হই ও 
শনানাপ্রকার ভাল প্রধান । 

ধান- চাষের অন্কুল অবস্থা পৃঃ ১২৯ দেখ ] ভারতের কৃষিজ সম্পদ- 

গুলির মধ্যে ধানই প্রধান। 'মোট কবিত ভূমির প্রায় ৩*% জমিতে প্রধানতঃ 
রোপণ পদ্ধতিতেই ধানের চাষ হইয়া থাকে । ভারতে উচ্চভূমি অপেক্ষা 

নিস্রভূমির ধানই অধিক । 
উৎপাদক অঞ্চল-_মাদ্রাজ ( চিংলাপট্রি এবং তাঞ্জোর অঞ্চল ), বিহার, 

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, উড়িব্য! (কটক, পুরী ও সম্বলপুর অঞ্চল ), আসাম 
€কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চল ), মহারাষ্, মধ্যপ্রদেশ, মহীশুর প্রভৃতি 
অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপাদিত হয়। 

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ও বাণিজ্য (7১:০০6102, 

€0010501721961018, ৪170. 1717506)- ভারতে তিন প্রকার ধানের চাষ হয়--- 

€১) আউশ বা শরৎকালীন ধান, (২) আমন বা হৈমস্তিক ধান, এবং (৩) 
বোরো বা গ্রীন্মকালীন ধান। ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে এই তিন 

শ্রেণীর ধানই উৎপাদিত হয়। ঞ্ধ্যগ্রদেশে আউশ ধানের উৎপাদন অধিক; 
ভবে সমগ্র ভারতে আমন ধানের উতপাদনই সর্বাপেক্ষা অধিক । ১৯৫৯-৫১১ 
১৯৫৫-৫৬ ৩ ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৭৬১৪১ ৭৭৮৯ ৩৮৩৩৪ লক্ষ 

একর জমিতে ২*২'৫) ২৭১২ ও ৩৩৭০ ( সর্বশেষ হিলাব ) লক্ষ টন ধান জন্মে। 
জ্ঞারতে একর প্রতি ধানের উৎপার্দন অতি সামান্ত। তবে সম্প্রতি (১৯৫৩) 
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জাপানী প্রথায় ধান চাষ ব্যবস্থা প্রবন্তিত হওয়ায় একর প্রতি উৎপাদনের হার 
বুদ্ধি পাইতেছে। যদিও ধান 
উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে একটি 
উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে 
তথাপি আভ্যন্তরীণ চাহিদা এত 

অধিক যে মাঝে মাঝে ব্র্ষদেশ, 
শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশ হইতে 
ধান ও চাউল আমদানী করিতে 
হয়। ভারতের বিভিন্ন চাঁউল- 
উৎপাদক রাজ্যসমূহের মধ্যে আসাম, 
উডিষ্যা ও মধ্াপ্রদেশে আভ্যন্তরীণ 
চাহিদা মিটাইয়াও বিক্রয়যোগ্য 
উদ্ধত্ত থাকে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি 
বংসরহই চাউলের ঘাটতি হয়। ৩৭নং চিজ্র--ধ।ন ও গম উৎপাদক অঞ্চলদমুহ 

মাদ্রাজ, বিহার, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ আটা ও ময়দার ব্যবহার করিয়। 
চাউলের ঘাটতি মিটায়। বহুমুখী নদী-পরিকল্পনাগুলি কাধকরী হইলে ভাবতে 
চাউলের উত্পাদন বহুল পরিমীণে বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা কব। যায়। 

২₹/ গীম_[ চাষের অঙ্কৃল অবস্থা--পূঃ ১২৫-২৬ দেখ] ভারতে নভেম্বর- 
ডিনেম্বর মাসে বীজ বপন করিয়া মার্চ-এপ্পরিল মাসে গম সংগ্রহ কর] হয় । 

উত্পাদক অঞ্চল__গম উৎপাদনে উত্তর প্রদেশ ভারতে প্রথম এবং 
পাঞ্জাব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। উত্তর প্রদেশের গঙ্গী-ঘর্থরা এবং গঙ্গ।- 
যমুনার পৌয়াব অঞ্চলে প্রচুর গম উত্পাদিত হয়। দেরাছন, সাহারানপুর, 
মজঃফ্রপুর, মীরাট, মোরাদাবাদ, এটাওয়া, সাহাজাহানপুর, বুদাউন, নৈনীতাল 
এবং গোরক্ষপুর এই রাজোর প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল। পাঞ্জাব এবং উত্তর 
প্রদেশে কৃত্রিম জলসেচের সাহাযো গম উৎপাদিত হয়। মধ্যগ্রদেশ (নর্জদ[র 

অববাহিক1 অঞ্চল ও মধ্যভারত), বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশ্বর, রাজস্থান, 
পশ্চিম বঙ্গ ( নদীয়া, মুশিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ ও দিনাজপুর )' 
প্রভৃতি স্থানে গম জন্যে । আসাম ও উড়িস্যায় বর্ধাকালে অতিরিক্ত বুট 
হওয়ায় এ সমঘ্ত অঞ্চলে গমের চাষ হয় না। 

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (0:০08০61070) 0০2- 

80172061010 ৪120. 77180০)--১৯৫০-৫১, ১৭ ৬৫-৫৬ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে 

যথাক্রমে ২৪০'৮,৩৯৫"৬ ও ৩১৭৫ লক্ষ একর জমিতে ৬৩৬১) ৮৬২ ও ১০৬৫ 

(সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন গমের চাষ হয়। ভারতে একর প্রতি গম উৎপাদনের 
হার অন্যান্ত দেশের তুলনায় নিতান্তই সামান্য । তবে কৃত্রিম জলসেচযুক্ক 
অঞ্চলে উৎপাদনের হার অধিক। পুর্সার “কেন্ত্রীয় গম গবেষণা সংস্থা”'টিরঃ 
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চেষ্টায় একর প্রত্তি গম উৎপাদনের হার বুদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে ভারত 

ক্যানাডা। অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে সামান্য পরিমাণে গম আম্দানী করে । 
ভুট্রা__ [চাষের অনুকূল অবস্থা-পূঃ ১৩১ দেখ] ভারতে কুট্রা প্রধানতঃ 

দরিপ্র-শ্রেণীর লোকেদের খাছ্যরূপে এবং অতি সামান্য অংশ প্ুকোজ ও 
শ্বেতসার গ্রস্ত করিতে ব্যবহৃত ভয়। 

উগ্পার্দক অঞ্চল_ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উডিস্তা, পাঞ্ডাব, কাশ্মীর, মধ্য- 
গ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশৃব, অন্ধ প্রভৃতি অঞ্চলে ভুট্টা উৎপাদিত হম়। 

উত্পাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (7১:০০6020, 0০2- 

85202196101 2150. 1196)-_-১৭৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে 

ভারতে মথাক্রমে ৭৮১১ ৯১৩ ও ১০৭"৬ লক্ষ একর জমিতে ১৭১২৪'৬ ও ৩৯*২ 

(সবশ্ে হিসাব) লক্ষ টন ভূট্র। উৎপাদিত হয়। ভূট্রার রপ্তানী বাণিজ্যের 
পরিমাণ অতি সামান্য | 

জোয়ার ও বাজরা (0০৪: ৫. 739118)- ভারতের বালকাময়, প্রস্তবা- 

কীণ ও অন্র্বব ভমিতে এবং উচ্চ তাপ অথচ অল্প বৃষ্টি (২০" র9 অল্ল)-যুক্ত 
স্থানে জোয়ার ও বাজরার চাষ তয়। 

উগুপাদক অঞ্চল-_মহারাষ্্র, গুজরাট, মাদ্রাজ, অন্ধ, মহীশূর, মধ্য প্রদেশ, 
পাঞ্জাব, রাজস্থান, প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুব জোয়ার ও বাজরা উৎপাদিত হয়। 
ভাবতে উত্পাদিত জোয়ারের প্রায় ৫০% মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ, ও মহীশূর 
রাজ্যে জন্ময়াথাকে। , 

উত্পাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ও বাণিজ্য (7১:০905061013, 
(0185781701901010 ৪100 17806)--১৯৫০-৫১৭ ১৯?৫-৫৬ ৪ ১৯৬০-৬১ সালে 

ভারতে যথাক্রমে ৩৮৪৮, ৪২৯-* ও ৪২১*১ লক্ষ একর জমিতে ৫৪'১১ ৬৬২ ও 

৯০"৯ (সবশেষ হিসাব)লক্ষ টন জোয়াব এবং ২২৩**১ ২৮০২ ও ২৮০৬ লক্ষ 

একব জমিতে ২৫৫১ ৩৩"৭ গু ৩১৩ জক্ষ টন বাজর! উত্পন্ন হয়। জোয়ার ও 
বাজরার বতিরাণিজ্য অতি সামান্ত । 

যব (381195)-_-গম-চাষের অন্থরূপ আবহাওয়। ও মুত্তিকাতে ষবের চাষ 
ভাল হয়। তবে ইহ গম অপেক্ষা শুষ্ক ও ডউষ্ণতর বা শীতলতর আবহাওয়ায় 

ও নিকট জমিতে ও জন্মে এবং অল্প সময়ের মধো উৎপন্ন হয়। যব ভারতের 
শীুকালীন শস্ট) । ইহা উত্তর ভারতের একটি প্রধান খাছ্যশত্য । অস্ধ 
তৈয়াবীতেও যব ব্যবহৃত হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল-_ উত্তর প্রদেশের কাশী, কানপুর, গাজিপুর, বালিয়া, 

গাডোফাল, প্রতাপগড, আবত্জীমগড প্রভৃতি অঞ্চল কাশ্মীবের মধ্যাঞ্চল এবং 
বিহারের শরণ, চম্পারণ ও মজঃফরপুর জেলায় গ্রচুর যব উৎপ'দিত হয়। 

উৎপাদন, জাভ্যস্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (0::০01806100, 000- 

50010002010 8200. 780০) লম্ঞ্ পুথিবীতে উৎপাদ্দিত যবের মাত ৫% 
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ভারতে পাওয়া যায়। ১৯৫৯-৫১) ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬৭-৬১ সালে ভারতে যথা- 

ক্রমে ৭৬৯, ৮৪৫ ও ৭৯'২ লক্ষ একর জমিতে ২৩:৪১ ২৭'৭ ও ২৭৩ (সর্বশেষ 
হিলাব ) লক্ষ টন যব উৎপাদিত হয়। ইহার রপ্তানী বাণিজ্য অতি সামান্য । 

যই (08)-_গমক্ষেত্রগুলি অপেক্ষা আদ্রিতর, শীতলতর এবং অনর্বর 
ভূখণ্ডে যই জন্মিয়! থাকে | মহারাষ্ট্র, দিল্লী ও উত্তর প্রদেশে অতি সামান্ত 
পরিমাণ যই উত্পাদিত হয়। এদেশে যই অশ্ব ও অশ্বতরের খাছ্য হিসাবে 
বাবহত হহয়। থাকে । 

ডাল (70159) ছোলা, মুগ, মস্থুর, মটর, অডভর প্রভৃতি নানাপ্রকার 

ডাল ভাবতের সর্বক্জই অল্পবিস্তর জন্মিয়। থাকে । ইহারা সাধারণতঃ শুদ্ক 
অঞ্চলে অন্ুর্বর ভূথণ্ডেই জন্মে । পশ্ড ও মানুষের খাদ্য ভিসাবে এবং শস্যা- 
বর্তনেব জন্য ইহাদের চাষ হয়। পাঞ্জাব, অন্ধ, মাদ্রাজ ও উত্তণ প্রদেশে ছোলা: 
বিহাঞ, উঃ প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে মস্তব , এবং উঃ প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে 
অড়হরের চাষ হইম্বা থাকে । ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ৪ ১৯৬০-৬১ সালে 
ভারতে যথাক্রমে ৪৭১'৮১ ৫৭৩৭ ও ৫৭৬৭ লক্ষ একব জমিতে ৮২৮, ১০৮৭ 

ও ১২৪'৭ ( সর্বশেষ হিসাব ) লক্ষ টন বিভিন্ন প্রকাৰ ডালেব চায হইয়াছিল । 

ভারতের খান্ভ সমত্যা ডে০০এ 7১:01617) 0£ [190+9)-_-১৯৫৪ সালের 

প্রথম ভাগ পর্বস্ত ভারতে খাগ্যশস্তেব উত্পাদন আশাপ্রদ ছিল না। ১৯৩৭ 

সালে ভারত হইতে ব্রহ্ধদেশ বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতেই খাগ্যশম্ত সম্পর্কে 
ভারত পাকাপাকিভাবেই বিদেশের মুখাপেক্ষী ভইয়া পডে এবং দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হইতে ভারতের খাগ্যসমস্তা এক ভয়াবহ আকার ধাঞ্ণ 
করিতে থাকে । ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৫৪ সালেব প্রথম ভাগ পধস্ত ভারতে 

যে সংকটজনক থাছ্য সমস্ত দেখ! দেয় তাহার কারণ আমর নিম্নব্ধপে নির্দেশ 
করিতে পারি। (১) ১৯৪৯-৫০ সাল হইতে ১৯৫১-৫২ সাল পধন্ত ভারতে 

গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫* লক্ষ টন খাগ্যশশ্য উৎপাদিত হইত । কিন্তু 
উৎপাদিত খাছযশস্তের দ্বার টনিক প্রতি পূর্ণবয়স্ককে মাত্র ১৩৭১ আউন্দ 

চিসাবে খান্যশস্ত দিয়া ও জনসাধারণের চাহিদা মিটান যাইত না এবং প্রতি 
বৎ্সরই ঘাটতির পরিমাণ দাড়াইত মোট উত্পাদনের ৬০%-৭% । €২) আবার 
ভারতে প্রতি বৎসর শককর। ১৩ জন হিসাবে জনসংখ্য। বৃদ্ধি পাইতে থাকে 

এবং বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদ1 মিটাইবার জন্ব প্রতি বৎসর আরও ৫ লক্ষ টন 

থাগ্যশস্তের প্রয়োজন হয়। (৩) বীজ ও অপচয় বাবদ প্রতি বংসর আরও ৫০ 
লক্ষ টন খাগ্যশস্তের প্রয়োজন হয় । (৪) আবার, ভারত বিভক্ত হইবার ফলে 
বার্ধিক ৭:৭ লক্ষ টন খাগ্যশস্তের সরবরাহ হইর্ডে ভারত বঞ্চিত হইয়াছে। এই 
সমস্ত কারণে ভারতে থাগ্শস্তের ঘাটতির পরিমাণ এত অধিক হয়া উঠিল যে 
১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ভারতকে বিদেশ হইতে মোট ৯৬৫ কোটি 
টাকা মূল্যের ১*৯৩ কোটি টন থাগ্শম্ত আম্রদদানী করিতে হয়। 
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১৯৩৯ সাল হইতেই ভারত সরকার কর্তৃক গ্রবন্তিত খাছাসমন্তা সমাধান 
যূলক “অধিক খাছ্য ফলাও” নীতি, খাগ্নিয়ন্্ণ বাবস্থা এবং কৃষিশিল্লের উন্নয়ন- 
মূলক ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হইতে থাকে 1! ভারতের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
কৃষি-উন্নয়ন-যুলক যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলগ্বন কর! হইয়াছে তাঙাার ফলে ১৯৫৪ 

লালের শেদার্দেই ভারত খাছ্যশস্য সম্পর্কে প্রায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠে। প্রথম 

পরিকল্পনার শেষ বর্ষে খাছ্যশস্ত্ের মোট উৎপাদন ৬১৬ লক্ষ টন হইবে বলিয়া 

নিদিষ্ট হইয়াছিল । কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালেই ভারত এই সীম! অতিক্রম করিয়া 
মোট ৬৮৭১৮ লক্ষ টন খাগ্যশস্ত উৎপাদন করে । ১৪৯৫৪-৫৫ ও ১৯৫৫-৫৬ 

সালে ভাবতে ২৬৭৩৩ ও ২৭৩২০ লক্ষ একর জমিতে মোট খাছ্যশশ্সের 
উত্পাদন ঈডায় বাক্রমে ৬৬৬০৪ ও ৬৫৭৯৪ লক্ষটন। শুধু ষেখাছশস্তের 

উত্পাদনই বৃদ্ধি পায় কেবল তাহাই নহে, খাগ্শশ্যের মুলা এবং উহার আম- 

দ্রানীর পরিমাণ ৪ যথেষ্ট তান পায়। ১৯৫১ ৪ ১৯৫৬ সালে মোট খাদ্যশস্য 
আমদানীব পরিমাণ গ্াডায় যথাক্রমে ১৭২ ও ১৪২ লক্ষটন। ব্তমানে যে 

পবিমাণ খাছ্যশন্ত প্রতি পূণবয়স্ক ব্যক্তি গ্রহণ করে তাহাতে গড়ে দেহাভান্থরে 
দৈনিক ২২০০ ক্যালরী পরিমিত তাপ সঞ্চারিত হয়। ১৯৬০-৬১ সাল লাগাদ 
প্রতি পুর্ণবধন্ক ব্যান্ত দৈনিক ১৮৩ আউন্স করিয়া খাছ্যশশ্ গ্রহণ করিতে 
পাবিবে এবং উভাতে দেভাভান্তরে ২*৫* ক্যালরী পরিমিত উত্তাপ সঞ্চারিত 
হইবে বলিয়। পরিকল্পনা কমিশন কতক অগ্রমিত হয়ু। 

১৯৫৭ সালের আরম্ভ হইতেই ভারত এক গুরুতর খাছ্যসংকটের সম্মণীন 
হয়। এই সাম্প্রতিক খাগ্যসংকটের কারণ আমরা নিম্বলিখিত রূপে নির্দেশ 

করিতে পারি। দেশের কোন কোন স্থানে অতিবুষ্টি ও/বা অনাবুষ্টির দরুণ 
খাগ্যশস্তেব নাশ, গত ঢুই বৎসরে প্রায় ৩* লক্ষ টন খাছ্যশস্ভের উত্পাদন হাস, 

প্রসাবণশীল আঘথিক ব্যবস্থায় বধিত চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের স্বল্পতা, ঘাটতি 
অথসংস্থান হেতু মুদ্রা প্রচলনের আধিকা, অসাধু ব্যবসায়িগণ কর্তৃক অধিক 
মুনাফার আশায় খাছাশস্তের মজুত রাখা, খাছ্যশস্য লইয়া আড়তদারদের 

-ফাটকাবাজী, পুববঙ্গে খাছ্যশস্তের চোর! চালান এবং সর্বোপরি শস্তোতপাদনের 
অব্যবতিত পরেও সরকার কতক খান্যশশ্য মজুত করার অক্ষমতা । 

খাছ্যশন্তের এই মূলাবৃদ্ধি রোধ করিবার উদ্দেশ্তে ভারত সরকার নিয়লিখিত 
পাচ দফ। কার্ধস্থচী গ্রহণ করিয়াছেন-_-(১) দেশাভ্যন্তরে খাছ্যশস্তের আমদানী- 
রপ্চানীর আঞ্চলিক বিধিনিষেধ স্থাপন, (২) ব্যাংকগুলি কর্তৃক খাছ্যশস্) দাদনের 
বিপক্ষে ধণদান প্রথার নিযন্্ণঞ্(৩) অত্যাবস্তক পণ্যব্রব্য (সংশোধনী ) আইন 
(6১৯৫৭) প্রণয়নের বলে বড় বড মজুতদারদের নিকট হইতে খাছশস্য পুর্ববর্তা 
৬ মাসের গড়পড়তা মূল্যে হস্তগত করিতে ভারত সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকার- 
গুলিকে ক্ষমতা দান, (৪) বিদেশ হইতে গম ও চাউল্পের আমদানী "ও ন্যাষ্য 
মুল্যের দৌকান হইতে ইহাদের বিক্ষুয়-ব্যবস্থীর প্রবর্তন এবং (৫) খাস্তশস্তের 
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মূল্যবৃদ্ধি সম্পকিত অন্সন্ধান চালাইবার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক একটি উচ্চ- 

ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্থিত হওয়ায় 
খাগ্যসমস্তা অনেকট।? আয়ত্তাধীনে আমিয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৬০-৬১ 
সালে যথাক্রমে ভারতের ২৭৯৮৬ ও ২৭৯৬০ লক্ষ একর জমিতে মোট 

খাগ্ঠশস্তের উত্পাদন দাড়ায় ৭৫৫০ ও ৭৯২৭ ( সর্বশেষ হিসাব ) লক্ষ টন ।' 

১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৭৯) ১৯৬* ও ১৯৬১ (জানু-নভে ) সালে ভারতে মোট 

খাছ্যশসশ্তের আমদানীর পরিমাণ ঈাড়ায় যথাক্রমে ৩৫৯) ৩১:৭১ ৩৮১১ ৫০৬ ও 
৩১৯ লক্ষ টন। 

১/৫২) পানীয় ফসজ 

চা চাষের অনুকূল অবস্থা__প: ১৩২ দেখ] চা-উতপাদনে ভারত 
পথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 

উৎপাদক অঞ্চল-__ভারতের উল্লেখযোগা চা-উৎ্পাদদন কেন্দ্রসমূত ৩৩ 
উঃ ও ১০* উঃ সমাক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত । ভারতের সমগ্র চা-উৎপাদনের 

প্রীয় ৭৩% আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে এবং ২*০% দক্ষিণ ভারতে জন্মিয়া থাকে | 
তবে সর্বভারতীয় উৎপাদনের প্রায় ৬০% চা একমাত্র আসামেই উত্পাদিত 

হয়। ভারাং, শিবসাগর, লখিমপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট এবং সদিয়ার সীমান্ত অঞ্চল 
আলামের উল্লেখধোগা চা-উত্পাদন কেন্্র। ভারতে উত্পাদিত মোট চা-এর 

২০০%-২৫% পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় । পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ চ1-উৎপাদনের' 
ক্ষেত্রই জলপাইগুড়ি এবং দাঞ্জিলিং জেলায় সীমাবদ্ধ। দাজিলিং-এর চা 
সর্বোতরুষ্ট। ত্রিপুরা! রাজ্যেও সামান্য চা উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ ভারতের' 

কেরালা, মাত্রান্গ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের সাতার অঞ্চলে সর্বভারতীয় উৎ- 
পাদনের মোট ১৮% চা উৎপাদিত হয়। পাঞ্তাবের কাঙ্গডা উপতাকায়, 
উত্তর প্রদেশের গাভোয়াল ও আলমোরায় এবং বিহারের পুণিয়া, বাণী এবং 
হাজারিবাগ অঞ্চলে সামান্য চা উৎপাদিত হয়। ভারতে “কালো চা'এর উত- 
পাদন অধিক | কাঁঙ্গড1 উপত্যকায় সামান্য পরিমাণে “সবুজ চা উৎপাদিত তয়, 

উহুপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (7:০006018, 0010- 

৪1210106101 8. 7900)--১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে 

যথাক্রমে ৭৭৭, ৭৮০ ও ৭'৯৫ লক্ষ একর জমিতে ৬০৭, ৬২৮ ও ৬৯৯ লক্ষ 
পাঃ চা উৎপাদিত হয়। ভারতে চা-এর প্লাভ্যস্তরীণ চাহিদা অল্প থাকায় 
মোট উত্পাদনের প্রায় ৭৬০%-ই বিদেশে রপ্চানী করা হয়। আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে ব্যবহৃত চাঁএর ৫০% ভারতের অধিকারে । ১৯৫৫-৫৬ সালে 
৪০১০ লক্ষ পাঃ চ1 রপ্তানী হয়। ভারতীয় চাঁএর প্রধান ক্রেতা যুক্তরাজা, 
যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা।, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবংঞনিউজীল্যাণ্ড। বিদেশের বাজারে, 
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ভারতের চকে চীন, যবন্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশের চা-এর সহিত গ্রতি- 
যোগিতা করিতে হয়। 

১৯৩৩ সালে অন্রষ্ঠিত “আন্তর্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি অনুসারে ৮-এর 
রঙানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে (পৃঃ ১৩৪ দেখ)। ১৯৩৩ ও ১৯৩৮ সালের 

এই চুক্তি অন্ুপারে ভারত হইতে মাত্র ৮** লক্ষ পাঃ চা বিদেশে রপ্তানী 
করিতে দেওয়া হইত । ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে যে নৃতন “আন্তর্জাতিক 
চা চুক্তি অনুষ্ঠিত হয় তাহার মেয়াদ ১৯৫৫ সাল পধন্য বধিত কর। হয়। এই 
চুক্কি নুনারে ভারত হইতে চা রগ্গানীর পরিমাণ বুদ্ধি করা হয়। ১৯৪৯- 
৫০ সালে এই রপ্তানীর বরাদ্দ ছিল ৪৩৫০ লক্ষ পাঃ, ১৯৫০-৫১ সালে ইহাব 
পরিমাণ দাডায় ৪৫২* লক্ষ পাঃ। ভারত হইতে রপ্তানীকৃত চাএর ৮৬০০ 
কলিকাত1 এবং অবশিষ্টাংশ মাদ্রাজ বন্দর হইতে রপ্তানী করা হয়। দশা 
ভ্যন্তরে ও বিদেশে ভারতীয় চাঁএর চাহিদ। বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে “সেৌঁটশাল 
টি বোর্ড নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । প্রচারকাধের ছ্বার। এই 

সংস্থাটি স্বদেশে ও বিদেশে, বিশ্যেতঃ খুক্তরাষ্ট্রে ভাবতীয় চাঁএর চ হিদ। বুদ্ধি 

করিতে সক্ষম হইয়াছে। 

২৬/কফি-_া চাষের অন্তকুল অবস্থাঁ-পঃ ১৩৪-১৩৫ দেখ )]। ভারতে 

বর্ষাকালে কফির বীজ বপন করা হয। এহ গাছে ৫1 ব্খসর পরে ফল 

ধরিতে আরম্ভ করে। অক্টোবর মাসে ফল পাকিতে আরঞু হয় এবং জান্তয়ারী 
মাসে সংগ্রহ কর হয়। * 

উৎপাদক অঞ্চল-_ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে কফি উৎপাদিত হয়। 
মহীশুরের কাছুর, সিমোগা, হাসান, কূগ এবং মহীশুর জেলায়, মাদ্রাজের উত্তর 
আর্কট হইতে তিনেভেলি পযন্থ বিস্তৃত অঞ্চলে, কেরাল৷ এবং মহারাষ্ট্রের 

সাতার! অঞ্চলে প্রচুর কফি উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎ্পাদ্দিত মোট কফির 

৭৬০০-এরও অধিক মঠীশুর রাজ্যে এবং ২৩৭ মান্রাজ রাজ্যে উৎপাদিত হয়। 
উৎ্পাদ্ধন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (0১:০006010, 0০2- 

৪5510000101) &.17802)--১৯৫০ ৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে 

যথা ন'মে ২২৪, ২৪৭ ও ৯৬৭ লক্ষ একব জমিতে €৪) ৭৬ ও *৩ লক্ষ পাউগু 

কফি উত্পাদিত হয়। দক্ষিণ ভারতের কিঞ্চিদধিক ৭০০* কফি-বাগানে প্রায় ১ 

লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে । একমাত্র মতাশূর রাজ্যেই ৪৬০০টি কফি বাগান 
রহিয়াছে । ভাঁরতের কফি-বাগানসমূহের প্রায় ০০০ই ভারতীয়দের হাতে । 

ভারতে উৎপাদ্দিত কফিক্প্রায় অর্ধাংশ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
হয় এবং বাকী অর্ধাংশ পঃ ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অংশে 

ম্যাঙ্গালোর (৭৬%), তেলিচেরী (১১9), কালিকট (১*%) ও মান্রাজ (৩%) 
বন্দর হইতে রগ্ানী ভইয়া যায়। আস্তর্জাতিক বাজারে ব্রাজিলীয় কফির 
প্রতিযোগিতা তীত্র হওয়ায় ভারতে কফি-রঞ্ানী-বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
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হইয়াছে। দেশাভ্যস্তরে এবং বিদেশে ভারতীয় কফির চাহিদ1 বৃদ্ধি করার 
উদ্দেশ্যে “র্দ ইত্ডিয়ান কফি বো” 

গঠিত হইয়াছে। এই বোর্ড” 
উৎপাদিত ও রপ্তানীকৃত কফির 
উপর কর ধার্ধয করিয়া! অর্থ সংগ্রহ 
করে এবং সেই অর্থের সাহায্যে 

স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারকাধের 

দ্বারা ভারতীয় কফির চাহিদ। বৃদ্ধি 
করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই 

বোর্ড দেশাভ্যস্তরে কফির চাহিদ। 

বুদ্ধি করিবার জন্ত কলিকাতা, 
বোশ্বাই ও নয়া দিলীতে “কফি 
হাউস” স্থাপন করিয়াছে । উহ- 

পাদিত কফির ৫*% দেশাভান্তরে উর চিউি হাহ ডা জা এবার 
ব্যবহৃত হয়। উৎপাদক অঞ্চলসমূহ 

(৩) অপব্রাপর খাছ ক্রস 

ইক্ষু-_[ চাষের অনুকূল অবস্থা-_পৃঃ ১৩৬-১৩৭ দেখ] ইক্ষু উৎপাদনে 
ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। 

উৎপাদক অঞ্চল-_ভারতে উৎপাদিত ইচ্ষুর প্রায় ৬০% উত্তরপ্রদেশের 
সাহারানপুর, সাহাজাহানপুর, ফেজাবাদ, গোরক্ষপুর, আজমগড়, বালিয়া, 
জৌনপুরু, কাশী এবং বুলন্দসর অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। বিহারের ( ২য় স্থান) 
চম্পারণ, শরণ, দ্বারভাঙ্গ। এবং মজঃফরপুরে; পাঞ্জাবের অমৃতসর, জলম্ধর ও 
রোটাক অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান ও নদীয়া জেলাতেও ইক্ষু 
জন্মে। পশ্চিমবঙ্গের ইক্ষু উচ্চশ্রেণীর নহে এবং উৎপাদনের পরিমাণও অভি 
সামান্য । অন্তর, মান্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলেও উক্ষুর চাষ হয়। 
দাক্ষণ ভারতের জলবাধু ও মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের বিশেষ উপযোগী । দক্ষিণ 
ভারতে একর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন উত্তর ভারত অপেক্ষা চারিগুণ অধিক, 
আবার আখ মাড়াই করিবার সময়ের ব্যাপকত। উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ 
ভারতে ছিগুণ। অতএব ভৌগোলিক দৃষ্টিতে মহারাষ্ট্র, অন্ধ, মাদ্রাজ ও 
মহীশুর রাজ্যই ইক্ষু উৎপাদনের আদর্শ ক্ষেত্র। 

উত্পাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (:০006101, 007:- 

82129196101 &০77906)---১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে 

যথাক্রমে ৪২২, ৪৫৬ ও ৫৭৩ লক্ষ একর জমিতে ৫৬১৫ ৫৯৫৯ ও 

৮৪০৫ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন ইক্ষু জন্মেপ ভারতে প্রতি একর জমিতে ইক্ষু 
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উৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্ত দেশ অপেক্ষা অনেক অল্প। ইক্ষুর মূল্য হ্রাস 
করিতে হইলে একর প্রতি ইক্ষু উৎপাদনের হার বুদ্ধি কব। একান্ত আবশ্তঠক। 
“উপ্ডিয়ান সেন্ট ল স্থগার কমিটি” ভাবতে ইক্ষু চাষের উন্নতিবিধানের চেষ্টা 
কবিতেছেন। 

(8) তস্তময়ু শিল্পফসল 

কার্পাস-__[ চাষেব অনুকূল অবস্থা -_পঃ ১৩৮-১৩৯ দেখ ] ভাবত পৃথিবাঁর 
একটি উল্লেখযোগ্য কাপান উৎপাদক অঞ্চল। 

উৎপাদক অঞ্চল-_দাক্ষিণাতোব কষ্ণমত্তিকাযুক্ত মহাবাষ্্র, গুজবাট ও 
মধ্য প্রদেশে প্রচব কাপাসেব চাঁষ হয়। উত্তর ভাবতেব উঃ: প্রদেশ, পাঞ্জাব 

ও বাজস্থানেব অ*শবিশেষে এবং দক্ষিণ ভাবতেব মাদ্রাজ, অন্ধ ও মহীশর 

অঞ্চলেও প্রচুব কার্পাসেব চাষ তইয়া থাকে । ভাবতে বার্পাসেব চাষে প্রযুক্ত 

জণ্মব প্রায় অর্ধাংখই মভাবাষ্, গুজবাট ও মধা প্রদেশে অবস্থিত | 

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (7১:0950605, (0০07- 
80110100501) &171806)-_ ভাবতে উত্পাদিত কার্পাসেব অধিকীংশই হস্ব 

আশঘুক্ত নিম্মশ্রেণীব কাপাস। মণাপ্রদেশ, রাজপ্কান, উত্তব প্রদেশ প্রভৃতি 
অঞ্চলে ত্রন্ব আশযুক্ত নিগশ্রেণীব কার্পাস ৮খপাপধিত হয়। মশ্তারাষ্ট্র, গুজবাট, 

মঠাশব ও মাদ্রাস অঞ্চলে অতি সামান্া পরিমাণে দীঘ আনযুক্ত আমেবিকান 

কার্পাসের চাষ হইয়। থাকে । ১৯৫৫-৫০১ ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে 

ভাবতে যথাক্রমে ১৪৫৪) ২৯৯৮ ৪১৮৯ ৭ পন্ম একর জমিতে ২৯১, ৪০ ০, ও 

৫৩৯ (মবশেষ হিসাব) পক্ষ গাতট | এতি গাভটঢেব পুজ্ন ৩৯২ পাউগু) কার্পাস 

উতৎ্পাদত হয্ম। “পি হপ্ডিযান সেপ্টীল ধটন কমিটি” বর্তমানে ভারতে উচ্চ 
অণীব কার্পান উৎপাদনের জন্তা গবেমণ। কাষে নিযুক্ত বাহয়াছে। যুক্তবাষ্ট ব] 
মিশব অপেক্ষা ভাবতে একব প্রতি কার্পাস উত্পাদনের ভাব অল্প। প্রতি 
একব জমিতে যুঞ্তবাষ্টে ২০০ পা, মিশবে ৪৫৭ পাঃ এব* ভাবতে মাত্র ৮৫ পাঁঃ 

কার্পাস উৎপাত হয়। আবার বাপাস বুলিবাব সমঘ যুক্তবাষ্ট বা মিশবীয় 
কার্পাস অপেক্ষা ভাঁখতীয কার্পাস শতবখ। ১০ শএগেব অধিক নষ্ট হয়। 

অবিক্ত ভ।বত পৃথিবী দ্বিতাঁয় কার্পাম বপ্তানীকাবক দেশ ছিল। ভাবত 

বিভক্ত হইবার ফলে ভাবত হৃহাতত কাপাসেব বঞ্ানী বহুল পবিমাণে হ্রাস 

পাইয়াছে। বর্তমানে ভারত পাকিস্তান, মিশব ও যুক্তবাষ্টী হইতে দীর্ঘ 
আশযুক্ত কার্গাস প্রচর পবিমাঁণে আমদানী কবিতেছে । 

পাট-_[ চাষেব অনুকুল প্টাবস্থা_পৃ:ঃ ১৪১ দেখ ] পাট পৃথিবীর অেষ্ঠ 
বহিরাবরণ তত্ত (595৫ 1012)। 

উৎপাদক অঞ্চল-_পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উডিষ্যা, আসাম ও ত্রিপুর! 
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রাজ্যে পাট উত্পাদিত হয়। বিহার প্রদেশে উত্পাদিত সমগ্র পাটের প্রান্ব 
৯৯০ পুণিয়া জেলা! হইতে, 
উডিষ্যার ৯২% পাট কটক 

জেল! হইতে এবং আসামের 

পাট ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল 
হইতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি উঃ 
প্রদেশের অবহিমালয় সন্নিহিত 

অঞ্চলসমূহে পাট চাষ বৃদ্ধি কবার 
চেষ্টা চলিতেছে । 

উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যব- 
হার ও বাণিজ্য (7১:০000107., 

(001591010719610100 8.1806)-- 
১৯৫০-৫১) ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬৬- 

৩৯নং চিন্ত্র_কার্পাস ও পাট উৎপাদক অঞ্চলসমূহ ৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৪১, 

১৭৪ ও ১৫*৩ লক্ষ একর জমিতে ৩২৮, ৪২** ও ৪০*৩ (সর্বশেষ হিসাব ) 
লক্ষ গাইট (প্রতি গাইটের ওজন ৪** পাঃ) পাট উৎপাদিত হয়। উহার 

মধ্যে পশ্চিম বলের উৎপাদনই সর্বাপেক্ষা অধিক । 
অবিভক্ত ভারতে উত্পাদিত সমগ্র পাটের ৭৩*৪০% পুর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত 

অঞ্চলসমূহে এবং অবশিষ্ট মাজ্ ২৬'৬% ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হইত। 
ভারত বিভক্ত হইবার পর হইতেই বিভিন্ন রাজ্যে পাট চাষে নিযুক্ত জমির 
পরিমাণ এবং একর প্রতি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হাস ও পাটের 
উৎকর্ষ বৃদ্ধি সম্পকিত নানারূপ পরিকল্পনা অনুস্থত হইবার ফলে ভারতে 
পাটের চাষ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে এখনও পর্যস্ত ভারত এ 
বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইয়া উঠে নাই। “দি সেপ্ট্,াল ইণ্ডিয়ান জুট কমিটি” 
পাট চাষের উত্কর্ষ সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে । 

সম্প্রতি পৃথিবীর বাঙ্জারে পাটের ও পাটজাত ভ্রব্যাদির দাম বুদ্ধি পাওয়ায় 
মিশর, ইরান, শ্ঠাম, ইন্দোচীন, জাপান, ফরমোজা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে এবং 
মেক্সিকোতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার পাটের পরিবর্ত সমগ্রী 
হিসাবে আফ্রিকার কঙ্গেদেশে “ইউরিনা লোবাট”, জাভাতে “রোজেল1” 
মাঞ্চুকুয়োতে গকেনাফ”, ফিলিপাইন অঞ্চলে “ম্যানিল1 হেম্প” এবং ইন্দোচীনে 
“পলম্পনের” উৎপাদন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

রেশষ-_ভারত একটি উল্লেখযোগ্য রেশমস্কৎ্পাদক দেশ। গ্রতিবৎসর 

প্রায় ৩* লক্ষ পাঃ রেশম এদেশে উৎপাদিত হয়। ভারতে নিম্নলিখিত 

চারি শ্রেণীর রেশম দেখা যায়। (১) গারদ---তুত গাঞ্ছে পালিত পোক] হইতে 

যে রেশম উৎপাদিত হয় তাহাকে গরদ বলে। মহীশুর, মাত্রাজের কোয়েঘাটোর 



পথিবীর প্রধান প্রধান কষিজ ফসল ১৫৯ 

'জেলা, পশ্চিম বঙ্গ ( মালদহ, মুখিদাবাদ, বাকুডা, বীরভূম জেল ) ও কাশ্মীর 
অঞ্চলে প্রচুর গরদ উত্পাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত গরদের $ অংশ মহীশুর 
ও কোয়েম্বাটোর জেল! হইতে আসে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর তুঁত রেশম হইতে 
মটকা! প্রস্তুত হয়। (২) তসর_ মহুয়া, কুন্থম, শাল, কুল প্রভৃতি গাছের 
পাতা খাইয়া তসর পোকা বাচে এবং এ সকল গাছেই গুটি তৈয়ারী করে। 
ছোটনাগপুর, উডিষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ  বীকুডা) অঞ্চলে তসর 
উত্পাদিত তয় । (৩) এ্ডি-_-এরগ গাছের পাত। খাইয়া এগ্ডির পোক1 (ইরি 
পোকা) বাচিয়া থাকে এবং এ গাছেই গুটি তৈরাবী করে । আলামের উপত্যকা 
অঞ্চলে প্রচুর এগ্ডি পাওয়া যায়। (৪) মুগ্রা-_জয়পত্্র জাতীয় বৃক্ষের পাতা 
খাইয়া! মুগ। পোকা বাচিয়া থাকে এবং এ সমস্ত গাছে গুটি তৈয়ারী কবে। 

আনাম, নীলগিরি পবত ও কাশ্ীর অঞ্চলে মুগা উৎপাদিত হয়। মুগা, এপগ্ডি 
ও তসর ভারতের নিজন্ব সম্পদ । উহ! অন্য কোন দেশে পাওয়া যায় না. 

শগ-__মধ্যম প্রকারের উত্তাপ ও বুষ্টিযুক্ত অঞ্চলে শণ উৎপাদিত হয়। 

ভারতে আশ ও বীজের জন্য শণের চাষ হয়। ভারতে তিন শ্রেশীর শণ দেখিতে 
পাওয়া যায় । (১) মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, অদ্ধ এবং 
মান্রাজে প্রচুর শণ উত্পাদিত হয়। ভারতে উত্পাদিত বিভিন্ন প্রকার শণের 

মধ্যে ইহাই উতকষ্ট। (২) সিমলা, কাশ্মীর, কুমায়ূন, কাউড। প্রভৃতি স্থানে 
গাজা গাছের চাষ হয়। এই গাছের বহিরাবরণ হইতে ভারতীয় শণ গ্রস্তত 
হয়ু। তত্ত অপেক্ষ। পাতা হইতে ভাঙ, গাঁজা ও চরস উৎপাদনের জন্যই ইহার 
চাষ অধিক হয়। (৩) ব্রিহুত, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে 
উত্পাদিত শিশল গাছের বহিরাবরণ হইতে শিশল শণ উত্পাদিত হয়। 
ভারতে শিশল শণের উৎপাদন অতি সামান্য । যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী ও 
'ব্লেজিয়ামে ভারত হইতে শণ রপ্তানী করা হয়। 

(৫) অপরাপর শিল্পকসল 

তৈলবীজ-_ভারতের তৈলবীজসমূহের মধ্যে বাদাম, এরও বা রেড়ী,তিসি 
বা মিনা, সর্প, তিল, নারিকেল ও কার্পান বীজই প্রধান। তৈলবীজ উৎপাদনে 
ও রপ্তানীতে ভারত পৃথিবীতে একটি উল্লেখধোগ্য স্বান অধিকার করে। তবে 
'দেশাভান্তরে তৈলবীজের ব্যবহাব বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রাজিল, আর্জে- 
টিনা ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং ভারত হইতে রপ্চানী- 
কৃত তৈলবীজের মূল্যবৃদ্ধি হেতু সম্প্রতি ভারত হইতে তৈলবীজ রপ্তানী 
পরিমাণ হাস পাইয়াছে । ১৪০৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে 

যথাক্রমে ২৬৫১, ২৯৮৫ ও ৩২৯৫ লক্ষ একর জমিতে মোট ৫০৮ ৫৬৪ ও 
ও ৬৫৩ ( সর্বশেষ হিসাব ) লক্ষ টন তৈলবীজ (বাদাম, রেড়ী, তিল, সর্ধপ ও 
(তিসি ) উৎপাদিত হয়। 



১৬০ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

চীনাবাদাম (03:007.01,56)--ভারত চীনাবাদাম উৎপাদনে পৃথিবীতে 

শীর্স্থান অধিকার করে | রম্ধনকার্ষে, বনম্পতি তৈল, কেশ তৈল ও সাবান: 

প্রস্তত করিতে চীনাবাদাম ব্যবহৃত হয়। মাপ্রীজ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অঙ্ক এবং 

মহীশুর অঞ্চলে ইহার উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক | বতমানে মধ্যগ্রদেশ ও" 

ছোটনা?গপুর অঞ্চলেও চীনাবাদামের চাষ হইতেছে । ১৯৫০-৫১১ ১৯৫৫-৫৬ 

ও ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ১১১১১ ১২৬৯ ও ১৫৪৬ লক্ষ একর 

জমিতে ৩৪'৩, ৩৮০ ও ৪৩"৫ (সর্বশেষ হিসাব ) লক্ষ টন চীনাবাদাম জন্মে। 

মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর হইতে প্রচুর চীনাবাদাম প্রতিবৎসরই ফ্রান্স, বেলজিয়াম, 
অস্রীয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী, ইতালী এবং যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইয় যায়। 

এরগু বা রেড়ী (05560: ৪০৪)- পৃথিবীতে উত্পাদিত মোট এরও 

বীজের ৮*০০-ই ভারতে উৎপন্ন হয়। এরগড তৈল হইতে ওঁধধ, সাবান, কেশ 

তৈল, পিচ্ছিলকারক তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। মাত্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র 

গুজ্জরাট ও মধ্যপ্রদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে ভুট্টার চাষ হয় সেই সমন্ত অঞ্চলেই 

প্রচুর এরও বীজ উৎপাদিত হয়। ১৯৫*-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে 

ভারতে যথাক্রমে ১৩৭, ১৪২ ও ১১:৪ লক্ষ একর জদিতে ১০, ১২ ও ১০ 

( সবশেষ হিসাব ) লক্ষ টন বেড়ী বীজ জন্মে। মান্জাজ ও বোগ্বাই বন্দর দিয়া 

রেভীর তৈল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, ইতালী, জামানী এবং 

স্পেনে রপ্তানী হইয়1 ঘায়। 

তিনি বা মসিন। 0.756০৭)--তিসি বীজ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে 

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে । তিপির তৈল দ্বার। উৎকৃষ্ট রং, বাপিশ ও “অয় 

কুথ” প্রস্তত হয় । ম্ধাপ্রদেশ,বিহার, 

উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজ- 

রাট, পশ্চিমবঙ্গ, মৃহীশুর, অঙ্ধ, 
মাদ্রাজ, পাঞ্তাৰ এবং রাজস্থান অঞ্চলে 

প্রচুর তিসি বীজ উৎপাদিত হয়। 

১৯৫০-৫১১ ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ 

সালে ভারতে যথাক্রমে ৩৪৭, ৩৭৮ 

ও ৪২'৩ লক্ষ একর জমিতে ৩৬:৪১ 

ও ৪"১ (সর্বশেষ হিসাব) লক্ষ টন 

তিসি বীজের চাষ হয়। উৎপাদ্দিত 

তিনি বীজের অধিকাংশই প্রধানতঃ 

বোগ্বাই বন্দর দিয়] যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, 

বেলজিয়াম, ইতালী এবং হল্যাণ্ডে ৪*নং চিন্র-_ প্রধান প্রধান তৈলবীজ 

রগ্তানী হইয়া! ষায়। বর্তমানে তিনি উৎপাদক অঞ্চলদমুহ 

বীজের আস্ত্জাতিক বাজারে আর্জে্টিন! ভারতের প্রতিদ্ন্দী। 
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জর্ষপ (2৪6 & 1৬ 8৪০৪10)- সর্প বা সরিষা ছুই শ্রেণীর লাল ও 

সাদ। এদেশে সরিষার তৈল শরীরে মাখিতে, রন্ধন কাধে এবং সাবান 

তৈয়ারীর জন্থ ব্যবহৃত ভয় । প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, বিহার, 
আসাম ও উডিষ্যা অঞ্চলে প্রচুর সরিষা উৎপাদিত হয়। ভারতে মোট উৎপাঁদত 
সরিষার প্রায় অর্ধেকই উত্তরপ্রদেশ হইতে পাওয়া যায়। ১৯৫০-৫১১ ১৯৫৫- 
৫৬ ৪ ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে যথাক্রমে ৫১২, ৬৩২ ও ৭২9 লক্ষ একর 

জমিতে ৭:৫, ৮'৫ ও ১৩৮ (সবশেষ ভিসাব্) পক্ষ টন সরিষা উৎপাদিত হয়। 

যুক্তবাজা, ইতালী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে প্রচুর সবিষা কলিকাত। বন্দর হইতে 
রপ্তানী হইয়া! যায় । উত্তরপ্রদেশের কানপুর ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা সরিষার 

তৈল উত্পাদনের প্রধান কেন্দ্র। 

তিল (965510010)--ভারত তিল উৎপাদনে পুথিবীতে শীর্ষস্থান 
অধিকার কবে! ভারতের প্রায় সবত্রই তিলের চাষ দেখা যায় তবে উত্তর- 

প্রদেশেই সবাধিক | মভারাষ্ট্র, গুজরট, অন্ধ, মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ এবং অন্থান্ 

অঞ্চলে ও প্রচুব তিল জন্মে। ১৯৫০-৫১, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬*-৬১ সাল ভারতে 
যথাক্রমে ৫৪-৫১৫ ৬৭ ও ৪৮৭৯ লক্ষ একর জমিতে ৪৪) ৪-৬ ও ২ * (সবশেষ ভিসাব) 

লক্ষ টন তিলের চাষ হয়। ভারতে উত্পাদিত তিলের প্রায় ২৫০ বোম্বাই 

বন্দর দিয়া যুক্তরাজা, ফ্রান্স, বেলক্তিয়ম, জামানা, ইতালী, মিশর প্রভৃতি দেশে 
রঞ্তাণী ভইয়। যামু। রন্ধনকাষে তিলেব হৈল ব্যবহৃত হয়। 

নারিকেল (0০০০:০৫)__উষ্ণ-ম গুলের সামুব্দিক জলবামু প্রভাবত অঞ্চলে 
নাবিকেল জন্মে। পাঁল-মাশ্রত বালি মাটি, উচ্চ তাপ ও গ্রচুব বৃষ্টিপাত 
নারিকেল চাযেখ পক্ষে অন্নকৃল। সমুদ্র উপকূলেই ইহাব চাষ ও উৎপাদন 

সবাপেক্ষা অধিক । মাত্রা ( মাপাবার ), অন্ধ (পুব গোদাবরী অঞ্চল ), 
কেরাল! ( পশ্চিম উপকূল অঞ্চল ), মহীশূর ( কানাডা, তানকুর, হাসান, চিতল- 
ক্রুগ, ও কাছুর অঞ্চল ), পশ্চিমবঙ্গ এব- আসামে প্রচুর নারিকেল জন্মে। ১৯৫০- 
৫১) ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৫৪, ১৬০ ও ১৬৯ 

লক্ষ একর জামতে ৩৫৮, ৪৩৭ ও ৪৬২ কোটি নারিকেল উৎপন্ন হয়। 

রঙ্ধনকাষে এবং সাবান, মোমবাতি, কেশ তৈল, খৈল ও সারু, দডি, 
পাপোষ প্রভৃতি প্রস্তুত কাঁরতে নারিকেলেব শাস ও ছোবডা ব্যবজত হয়। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাবহৃত সমগ্র নারকেল তৈলের প্রায় ১ অংশ ভারত 
হইতে রপ্তানী হয়। কা'লকট, আলেগ্পী, আর্ণাকুলাম ও পন্দিচেরীতে 
নারিকেল তৈল প্রস্তের কাবখান]। রহিয়াছে । ভারত হইতে নারিকেলের 

শুফ শীস, ছোবডা, পাপোষ গচ্ডিতি ইংল্যাও্, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। 
ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে নারিকেলের এই শুক্ষ পাস হইতে মার্গারিন প্রস্তত হয়। 
কোচিন নারিকে লজাত ত্রব্যাদি রানীর গ্রধান বন্দর । 

কার্পাস বীজ-_মহারাষ্ট্, গুস্ুরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর এবং মাত্রাজ 

১৯ 
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অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস বীজ পাওয়া যায়। এই বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল 
রদ্ধনকাধে, ওষধ প্রস্তুত করিতে এবং জলপাই-টুতলের পরিবত সামগ্রী হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। কার্পাসবীজের খৈল উৎকুষ্ট পশ্তখাগ্য । বোম্বাই বন্দর হইতে 
অতি সামান্য পরিমাণে কার্পাসবীজ বিদেশে রপ্তানী হয়। 

রবার-_[ চাষের অন্কূল অবস্থা-_-পুঃ ১৪৭ দেখ ] ভারতের করোমগ্ডল 
উপকূলে রবার চাষের সমস্ত অগ্কুল অবস্থাই বিগ্মীন। এই অঞ্চলে মে 
হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে ১৫০" বৃষ্টিপাত, বৎসরের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ 
সময় ৭** হইতে ৮০” ফাঃ পর্যস্ত উত্তাপ এবং যানবাহনে স্থব্যবস্থ। থাকা 
মান্রাজের দক্ষিণাংশ, কেরালা ও মহীশূর রাজ্যে রবার উৎপাদিত হয়। 
১৯৫০-৫১১ ১৭৫৫-৫৬ ও ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৪, ১*৭ ও ৩৩ 

লক্ষ একর জমিতে ৩২, ৫০ ও ৫২ লক্ষ পাঃ রবার উত্পাদিত হয়। ইহ? সমগ্র 
পৃথিবীতে উৎপাদিত রবারের মান্তর ১%। রবার উৎপাদনে ভারত প্রা 
আত্মনির্ভরশীল । “ভারতীয় রবার বোর্ড” (১৯৪৭) দেশাভ্যন্তরে রব'র উৎপাদন 
ও বাণিজ্য সম্পর্কে নানাবিধ গব্ষেণায় ব্যাপূত রহিয়াছে । 

পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনা ও ভারতীয় কৃষি (11501917 91100016016 

00067 171৮6 ০৪1 7১18779)-__মুখ্যতঃ তৎকালীন মুদ্রাম্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, 
খাছ সমস্যার সমাধান এবং শিল্পে ব্যবহৃত কৃষিজ দ্রব্যের অধিকতর উত্পাদনের 
জন্য প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫০1৫১-১৯৫৫/৫৬) কৃষির উন্নতি বিধানের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং রুষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
উতৎ্কর্ষ-সাধনের জন্ত বহুবিধ কাষন্চী গৃহীত হয়।' প্রথম পরিকল্পনার কাধ- 
কালে কষিজদ্রব্য উৎপাদনের তাগ (08:56) ও প্রকৃত উৎপাদন পরপৃষ্ঠার 
পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে। 

কৃষিজ দ্রবোর এই অতিরিক্ত উত্পাদন প্রথম পরিকল্পনার কাকালে গৃহীত 

নিয়লিখিত প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলির দ্বারাই সাধিত হইয়াছে £_(১) বিভিন্ন 
গ্রকারের সেচব্যবস্থার সাহায্যে অতিরিক্ত ৪৭ লক্ষ একর পরিমিত কৃষি জমিতে 
জলসেচ? (২) এ্যামোনিয়াম সালফেটের ব্যাপক তর ব্যবহ1র (১৯৫০ সালে বাধিক 
২৭৫ লক্ষ টন হইতে ১৯৫৫ সালে বাধিক ৬১ লক্ষ টন); (৩) ১৬ লক্ষ একর 

পরিমিত জমিতে জাপানী প্রথায় ধান চাষের প্রবর্তন ; (৪) কেন্দ্রীয় ট্র্যাক্টর 
সংস্থা! কর্তৃক ১৭ লক্ষ একরের অধিক, রাজ্য দ্র্যাক্টর সংস্থাগুলির সাহাষ্যে প্রান 
১৪ লক্ষ একর এবং কৃষকগণ কতৃক নিজ নিজ চেষ্টায় প্রায় €* লক্ষ একর 
জমির পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন ; এবং (৫) কৃধিকাষে নিযুক্ত জামর পরিমাণ বৃদ্ধি। 
পরিকল্পনা! গ্রহণের পুর্বে ৩২৬ কোটি একর প্রমিত জমিতে কৃষিকার্ধ চলিত 
কিন্তু ১৯৫৪1৫৫ সালে ইহার পরিমাণ ঈড়ায় ৩৫'২ কোটি একর। এই কন 
বৎসরে খাছ্শস্য চাষে নিযুক্ত জমির পরিমাণ ২৫৭ কোটি একর হইতে ২৭'২ 
কোটি একর এবং বাণিজ্যিক ফসল চাষে নিযুক্ত জমির পরিমাণ ৪"৯ কোটি একর 



পৃথিবীর প্রধান প্রধান কষিজ ফসল ১৬৩ 

হুইতে ৬** কোটি একর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তবে অন্যান্ত শশ্ত চাষে নিযুক্ত জমির 
পারমাণ (২ কোটি একর) পূর্ববশ্-ই থাকে । 
প্রথম পরিকল্পনার কার্ধকালে ( ১৯৫০-৫১--১৯৫৫-৫৬) কয়েকটি 
উল্লেধযোগ্য কৃষিজ দ্রব্যের উত্পাদনের ভাগ ও প্রকৃত উৎপাদন 

ভিত্তি | অতিবিক্ত 
| | প্রকৃত চৎপ।দন 

কৃষিক্জ দ্রব্য একক বত্নরেব* উৎপাদনের দিক 
উৎপাদন চাগ 

ধান মিঃ টন ২৩২ ৪ ৪ ২৭ ১ 

শম রঃ ৬৩ ২৩ ৮৬ 

জাষান ও বাহার রর ৮ € ও ৬ ১৬ ৫ 

গন্য গ্ খাগ্ঠশস্র রে চ ৯৫ 

ছাল ও ডাল ন ৮ ০ ১৪ ১৭ ৯ 

মোট শান্যশগ্ত রি ৫৪ * ৭ ৬ ৬৫ ৮ 

লবান ০. ৫ ১ ৪ ৫ ৬ 

উশ্ু (উড) রর রর ৫ ৬ * ৭ ৬« 

কাপ।স মি গাঃ ২৯ ৰ ১৩ ৪ ৪ 

পাট রি ২৩) ৬ ১ & * 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৭৫৫/৫৬-_-১৯৬০/৬১ ) জনসংখ্যা বৃদ্ধিচেতু 

অধিকতর খাগ্শন্তেব উত্পাদন, শিল্প-প্রসাবের সহায়তা এবং রন্তানীযোগ্য 
উদ্ধত্েব জন্ত অধিকতর কাচামাল উৎপাদনে দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
₹ইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভাবতীয় কুষিব সামগ্রিক উন্নয়ন কলে 
মোট ব্যয় হয় ৬৬৬৬৫ কোটি টাকা ( কৃষিজদ্রব্য উৎপার্দনে ৯৮ ১০ কোটি 
টাকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাব প্রবতণে ৯৪ ৯৪ কোটি টাকা, মৃত্তিকা সংবক্ষণে 
১৭ ৬১ কোটি টাক, সমবায় বাবস্থাব প্রসাবণে ৩৩৮৩ কোটি টাকা, সমাজ 

উন্নয়ন পবিকল্পনাব অন্কগত কৃ উন্নয়ন বাবস্থা ৫০৭ কোটি টাক, 

মাঝাবী ও বুভৎ বুভখ সেচ ব্যবস্থাব প্রবধতনে ৩০২১৭ কোটি টাকা)। 

এই পরিকল্পনায় কয়েকটি প্রধান প্রধান কৃষিজ ড্রবোর উৎপাদনের তাগ ও 

প্রকৃত উৎপাদন নিম়্েব পবিসংখ্যান হইতে বুঝ। যাইবে । কৃষিজ দ্রব্যের 
এই অতিবিক্ত উৎপাদন দ্বিতীয় পবিকল্পনাব কাষকালে গুভীত নিয়লিখিত 
প্রধান প্রধান ব্যবস্থা গুলিব দ্বাবা সাধিত হইয়াছে । (১)স্ুল হিসাবে মাঝাবী 
* বুহৎ বৃহৎ সেচ ব্যবস্থার গ্াহায্যে ৬৯ লক্ষ একব এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ 
ব্যবস্থার সাহায্যে ৯০ লক্ষ একব অতিবিক্ত কৃষি জমিতে জলসেচ ; (২) ২০ 
লক্ষ একর পবিমিত কৃষি জমিতে মৃত্তিকা সংবক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, (৩) ১২ 

পাস স্পা শপে শত আপ পর অপ 

+* থান্শহ্তের ক্ষে্ে ১৯৪৯-৫৭ , অন্যঙ্গে তে ১৯৫*-৫, 
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লক্ষ একর পরিমিত কৃষিভূমির পুনরুদ্ধার ; (৪) ৫€৫* লক্ষ একর পরিমিত 
কৃষিজমিতে উন্নত ধরণের বীজের ব্যবহার : (৫) কৃষিকার্ধে ৩ লক্ষ টন 
[হৃতায় পারকল্পনার কাযকালে ( ১৯৫৫-৫৬--১৯৬০-৬১) কয়েকাচ 

উল্লেখযোগ্য কৃষিজ দ্রব্য উত্পাদনের তাগ ও প্রকৃত উত্পাদন 

শিত্তিবৎসরের ৰ অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রকৃত উত্পাদন 

কৃষিজজ্ত্ব্য একক উত্পাদন তাগ ১৯৬-৬১ 

রর _.(১৯৫৫-৫৬)__(১৯৬৯-৬১) | (পরিবর্তন সাপেক্ষে) 

থাছ্াশস্ত | মিঃ টন ৷ ৬ রা ৮০৫ টি 

তৈলবীজ [৮ ূ ৫ ন& নি 

ইক্ষু (গুড়) প্ ৮ ৮০ 

কার্পাস মিঃ গাইট ৬ ৫ ৫ 

রা রর ডু ও 
নারিকেল তৈল লঙক্ষটন |» ১'১ র ৪৫৯০১ 

হুপারী । লক্ষ মণ জি, ২৭** | ৯৩ 

লাক্ষা ১২০ ৃ ১৬ ০ ূ রড 

মরিচ *৩ টন ২৬৯ ৩৬ ৃ ত্৬ 

কাজুবাদাম রঃ ৃ ৬০৪ ৷ ১৪৬৬ | চা 

চা মিঃ পাউগ্ড ূ ৬২৮ | ৭০ ০০০ ূ ২৫ 

রাসায়নিক সারের (২৩ লক্ষ টন নাহক্রোজেন ঘটিত এবং **৭ লক্ষ টন 

ফসফেট ঘটিত সার ), ৮৬* লক্ষ টন কম্পোস্ট (০010705:) সারের এবং 
১১৮ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে সবুজ সারের ব্যবহার ১ (৬) প্রায় ৭* লক্ষ 
একব পরিমিত কৃষি জমিতে জাপানী প্রথায় ধান চাষের প্রবর্তন ; (৭) এই 
পরিকল্পনার কাধকালের শেষদিকে শুফফকৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন কল্পে প্রত্যেকটি 
১০০০ একর ভূমি সম্বলিত এইবূপ ৪০টি প্রতিপাদ্ন কেন্দ্রের স্থাপন ; (৮) 
প্রায় ১৬* লক্ষ একর পরিমিত কৃষি ভূমিতে গাছের যত ও সংরক্ষণ মূলক 
কারধস্থচীর গ্রহণ ও ১৪টি কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক এই কাধের তত্বাবধান ; (৯) 
কুষকর্দিগকে উন্নত ধরণের কৃষিযস্ত্রপাতির ব্যবহার এবং কৃষিপদ্ধতির অবলম্বনে 
উৎ্সাহদান; (১৯) প্রায় ১৩২ লক্ষ একর রত পুরাতন ফলের বাগানের 

পুররুত্্য়ন এবং ১৬৬ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে নুতন বাগানের পত্তন; 

(১১) সজ্জীর উত্পাদন বৃদ্ধি, সমবায় পদ্ধতিতে সব্জী ও ফলের বিক্রম্ন ব্যবস্থার 

১। মিলিয়ন নারিকেল 
২। হাজার টন 
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প্রবর্তন, ফল ও সন্জীর স্ৃষ্ঠ সংরক্ষণ এবং ইহাদের রপ্তানী বুদ্ধির চেষ্টা* ; (১২) 
£ধিজ দ্রবোর কষি-সম্পকি ত গবেষণাব জন্ত ১৪ কোটি টাকা ব্যয় মঞ্জুব করা হয় 
এবং উহাদের আখিক দিক সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আরও ছুহটি ( ১৯৫৪/৫৫ 
সালে ৪টি কেন্দ্রে স্থাপিত হয় ) গবেষণ! কেন্দ্র স্থাপন কবা হয়, (১৩) কৃষি 
ৰিছ্যালয়সমূহের সম্প্রপাবণ, উত্তর প্রদেশের পদ্থনগরে ( রুদ্রপুবে ) একটি কৃষি 

নিগ্ভালয়েব সম্প্রপাবণ, কৃষিজ দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা বুদ্ধি (১৯৫৫/৫৬ 

সালে ৪৭০টি হইতে ১৯৬০-৬১ সালে ৭২৫টি), রপ্তানীযোগ্য কৃষিজ দ্ব্যাদির 
নষ্ট শ্রেণী বিভাজন, এবং কৃষিজ দ্রব্যেব জন্য একটি “নিখিল ভাবত ক্রয়-বিক্রয় 
সংবাদ সংস্থা” গঠন কবা হয় , এবং (১৪) সবকার, মজুতঘব সংস্থা ও সমবীয় 

সংস্থা সমৃহর মাধ্যমে শঙ্ত মজুত রাখাব ব্যবস্থার৪ সম্প্রসারণ কৰা হয়। 
নিপ্নের পবিনংখ্যান হহতে উল্লেখষোগ্য কয়েকটি পুষিজ দ্রব্যেব উৎপাদনের 

গতি-প্রকূতি বুঝা যাইবে । 

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, ১৯৪৯/৫০_-১৯৬০/৬১ 
| ১৯১৯- ১৭৫০- ১৯৫৫- ১৯৪৬- ১৯৫৭ ১৯৫৮ ৫৯- ১৯৬*- 

কৃষিজ নিলি ূ ট ৰ ৫৪ ১ ৫ ৫৭ €৮ ৫৯ (১) ৬* (২) ৬১ ৩) 

ধান মিঃ টন ১৩৭ ২৩৭ ২৭১ ১৮১ ২৪৪ ৩০ ৪ ২৯ ৩ ৮৩৬ 

গাম 2 | ৩১৬ ৬৬ ৮৬ ৯৩ ৭৭ ৯৮ ঈ“৭ ১৪০৬ 

অন্যান্য খাদ্য 
শান্যা রি ৮৮৮5 ৪৩৭ ৫১৯ ৫৭৪ €৩০ ৬২৭ ৬ ৬০৫ ৬৪ * 

ডাল রর ৯ ২ ৮৫ ১৩০নশ ১১৭ *৯৫€ ১২৯ ১১২ ১ ৪ 

মোট ৭াপ্তশস্ত )? €খ ৬৩ ৫২২ ৬৫৮ ৬৮৮ ৬২৫ খ€€র ৪০১৭ শ১৪ 

তেল বীজ | 2 1.৫ ৫ ০ ৫৬ ৬* ৬১ চি ৬9 ণ ১ 

ইক্ষু (গুড) রা । ৮৯ &৬ ৬* ৬৮ ৬৯ ৭১ ৭৬ ৮* 
কার্পস | চির এ ৯ পি এ & ০ & ৩ ৪ ৭ ৩৮৫১ 

পাট | ৰ ৩ ১ ০ ১২ এ ১ ৩ ১৩ ৪ ৬ 

কৃষিজ | 
উৎ্পাননেব | 
সুচক স'থ।। 

(ক) সমস্ত ূ 

কুষিজ স্ব ১০০ ৯৫ ৬ ১১৬৮ ১৯১৭ ১১এ ৬ ১৩২৩ ১২৭২ ১৩৫৯ 

€খ) খাদ্যশস্য | ১০৩ ৯১ ১১৫ ১৩২ 

(গ) অন্যান্য 
শা্যা ৰ ১৩৬ ১০৬ ১২৯ ১৪ 

(১) আশিক পরিবর্তন, (২) সবশেষ হিসাব, (5) পধিবন্তিত সাপেক্ষে । 
সপ পপ আর এ স্পেশাল 

+১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালে ফল ও সম্ভীব মোট উৎপাদন ঈাড়ার বথাক্রমে ২*,৯০ ও 

৪*৯০* টন। ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহার পরিমাণ ১ লক্গ টন দাড়াইবে বলিয়া অঙ্গুমিত হইয়াছে । 



১৬৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬১--১৯৬৫-৬৬) খাগ্যদ্রব্য উৎপাদনে, 

্বয়ংপুর্ণতা লাভ এবং নানাবিধ বাণিজ্যিক ফসলের বিশেষতঃ তৈল বীজ, 
কার্পাস ও পাটের অধিকতর উত্পাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর। 

হইয়াছে । তৃতীয় পরিকল্পনার কাযকালে ক্ষ উন্নয়ন বাবদ ১২৮১ কোটি 
টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া পরিকল্পন1 কমিশন কর্তৃক নিদিষ্ট হইয়াছে ( কৃষিজ দ্রব্য 
উত্পাদনে ২২৬-০৭ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ বাবস্থার প্রবর্তনে ১৭৬৭৬ 

কোটি টাকা, মৃত্তিকা সংরক্ষণে ৭২৭৩ কোটি টাকা, সমবায় ব্যবস্থার প্রসারণে 
৮০*১০ কোটি টাকা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্ততুক্ত কৃষি উন্নয়ন ব্যবস্থায় 

১২৬ কোটি টাকা, এবং মাঝারী ও বৃহদাঁয়তন সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনে ৫৯৯৩৪ 
কোটি টাক1)। ইহা ব্যতীতও সমবায় খণদান সমিভিগুলির মাধ্যমে 
কষিকাষে লম্মীর পরিমাণও বিশেষন্ধপ বুদ্ধি পাইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন 
আশ করেন। 

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্ধকালে সেচ বাবস্থার প্রবঙন, মুত্তকার সংবক্ষণ, 
শুষ্ক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও কৃষিজমির পুনরুদ্ধার, কষিঙ্গেত্রে সাবের অধিঞ্তর 

প্রয়োগ ; উন্নত ধরণের বীজের অধিকতর সরবরাহ ও স্ব বাবার ; গাছের 
যত্বু ও সংরক্ষণ এবং উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক রুধি 
পদ্ধতির প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । এই পরিকল্পনায় উপরোক্ত 
কার্ধস্থচীর নিয়লিখিত তাগ নির্দিষ্ট হইম্বাছে £_- 

কার্ষহুচী একক তাগ 

১। সেচ ব্যবস্থা 

(ক) মাঝ।রী ও বৃহদায়তন *** মিঃ একর ১১৮ 

(খ) ক্ষুস্বায়তন ১৯৮ 

২। স্বৃত্তিকা সংরক্ষণ, পতিত জমির পুনরুদ্ধার ইত্যাদি 

(ক) কৃষি জমির মৃত্তিকা সংরক্ষণ ৮০, রর ন্ 

(৭) শু কৃষি ব্যবস্থা *** ২২০ 

(গ) পতিত জমির পুনরুদ্ধার *** রঃ ৩৬ 

(ঘ) লবণাক্ত জমির পুনরুদ্ধার *** রঃ ১ ২ 

৩। উন্নত ধরণের বীঞ্জ সংযুক্ত অতিরিক্ত জমি 
(খান্শস্ত উৎপাদনে নিযুক্ত ) *** র্ ১৪৮", 

৪ । কুষিক্ষেজে রানায়নিক সাবের ব্যবহার 
(ক) নাইট্রোছগেন ঘটত সার রন ০০* টন বর 

(খ) ফনফেট ধটিত সার ৮০, রঃ ৪ ০৯ 

(গ) পটাশ ঘটিত সার *, ্ ২, 

€ | কৃষিক্ষেত্রে জেব ও দবুজ সারের ব্যবহার তি 

(ক) সহরাঞ্চলের কম্পোষ্ট সার *** মিঃ টন ৫.৯ 

(থ) গ্রামাঞ্চলের কম্পো্ট দার , ১৫৬.৮ 

(গ) সবুজ সার *** মিঃ একর ৪১৯ 

| ফন্ল উৎপাদক গাছের যত ও ফনলের সংরক্ষণ ্ ৫৯*৮ 
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উপরোক্ত কার্ধস্চী বাতীতও কুষিকার্ষে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার 

বাবদ ৮ কোটি টাক ব্যয় হইবে বালয়। পরিকল্পন1! কমিশন নির্দেশ দিয়াছেন । 
পশ্চিম গোদাবরী ( অন্ধ গ্রদেশ ), সাহাবাদ (বিহার ), তাঞ্জোব (মাদ্রীজ ), 
বায়পুব ( মধ্য প্রদেশ ), লুধিয়ান| ( পাঞ্জাব ), পালি (রাজস্থান) এবং আলিগড 
(উত্তব প্রদেশ) এই সাতটি জেলার অস্তগত ১০০টি ব্লকেব মোট ৫৮ লক্ষ একর 
পরিমিত রুধি ভূমিতে প্রগাঢ কৃষি অঞ্চল পরিকল্পনা” ([170609156 4£১£1091- 

(0791 [0150006 [01:0881000€ ) সম্প্রতি গৃভীত হইয়াছে । খাছ দ্রব্যের 

উত্পাদন বুদ্ধি এব" উঠাব সর্বাপেক্ষ। কাধকরী উপায় উদ্ভাবনের প্রতিপাদন 
কেন্দ্র ভিসাবেই এত পবিকল্পনাটি গৃহীত ভয়। 

উপধোক্ত রুষি উন্নয়নমূলক কাযন্থচী সম্পূণরূপে অন্তস্থতত হইলে তৃতীষ 
পরিবল্পন।ব শ্মেনধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রুধিজ দ্রবোর অন্রমিত উৎপাদন 

ঈ/ডাভবে শিক্পরূপ 

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে ( ১৯৬০-৬১ _১৯৬৫-৬৬ ) নান 
উল্লেখযোগ্য কৃষিজ ভ্রব্যের অনুমিত উৎপাদন 

বধ স্বব্য একক হত বসবে আভিবিক্ উত্পাদনের ১৯৬৫-৬৬ সালে বৃদ্ধিব হার 
(১৯৬৭-৬১) উৎপাদন তাগ, ১৯৬১-৬৬ অনুমিত উৎপাদন (শতাংশ) 

(পবিবঙন সাপেঙ্গে) 

(১) 
খাছশস্ত মিঃ টন টু ২৯*০ ১৪০. ৩১৬ 
তৈল বীজ ৫ শী ১ ১৭ ৯ ৮ ৩৮৩ 

ইনু (গড) রঃ ৮ ৩ ২০০ ক হিসি 

কাপাণ মিঃ গাইট ৫ ১ ১*৯ ৭০ ৩৭৯ 
পাট রা & ৩ ২২ ৬২ ৫ ৫৬ 

নাধিকেল মিঃ ৪৫০০ ৭৭৫ ৫২খ৫ ১৭৩ 

সুপাখী **ৎ টন ন৩ ণ ১০৪ ণ*৫ 

কাজু বাদাম ১, ৭9 ৭৭ ১৫০ ১৭৫৫ 

মবিচ রঃ ০ ১ ২৭ ৩*৯ 

এলাচ ক ২২৬ ৪*৩৬ * ৬২ ১৫৯ 

লা] ৫৬ ১২ ৬২ ২৪*০ 

তামাক 5 ৩০ ০ ২৫ ৩২৫ ৮৩ 

চা মিঃ পাঃ ৭২৫ ১৭৫ ৯০৩ ২৪-১ 

কফি *০০ টন ৪৮ ৩২ ৮৬ ৬৭*৭ 

রবার ২৬ ১৮ ৬ ৮৫ শ৩"৫ 

(১) ১৯৬৫-৬৬ সালে ধানের উৎপাদন ৪৫ মিঃ টন, গমের উৎপাদন ১৭ মিঃ টন, ম্যান 

থাগ্ঠশশ্তেব উৎপাদন ২৩ মিঃ টন এবং ডালের উৎপাদন ১৭ মিঃ টন হইবে বলিয়া! অনুমিত 

হইয়াছে। 



১৬৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

কষিজ দ্রব্যের উত্পাদন উপরোক্ত হারে বৃদ্ধি পাইলে কৃষিজ ভ্রব্য 
উৎপাদনের স্থচক সংখ্য। (১৯৪৯-৫১-₹১০* ) ১৯৬*-৬১ সালের ১৩৫ হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭৬-এ ; মাথাপ্রতি খাগ্যশশ্তের পরিমাণ ১৯৬*- 

৬১ সালের ১৬ আউন্স হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭৫ আউন্ষে ; 
এবং মাথাপ্রতি বস্ত্র পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের বাধিক ১৫৫ গজ হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে বাধিক ১৭*২ গজে দ্াভাইবে । 

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্ধকালে কৃষি উন্নয়নমূলক নিয়লিখিত আন্যঙ্গিক 
ব্যবস্থাগুলিও অন্কুন্থত হইবে । (১) ফল ও সঙজ্জী উৎপাদনে নিযুক্ত মোট 
জমির পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়৷ দাড়াইবে ৭ লক্ষ একর এবং ফল ও সন্ভীর মোট 
উৎপাদন ঈ্াভাইবে ১ লক্ষ টন। আনুষঙ্গিক খাচ্ান্রব্য যেরূপ গোল আলু, 

মিষ্ট মালু প্রভৃতির উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্রুত পচনশীল খাদ্য 
ব্রবেযর যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইবে । (২) অনিয়ন্ত্রিত 

ক্রয়বিক্রয় কেন্দ্রগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা! হইবে, ক্রয়কিক্রয় সংক্রান্ত 
নানাবিধ তথ্য সবসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা হইবে এবং লমবায়ের 

ভিত্তিতে ক্রয়বিক্রয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কর] হইবে । (৩) বাধিক প্রায় ৫০ 
লক্ষ টন পরিমিত কৃষিজ দ্রব্য মজুদ রাখিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হইবে এবং উহার মধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ টন কৃষিজ দ্রবা মজুদ করা হইবে 
সরকারী মজুদঘরগুলিতে । (৪) এই পরিকল্পনাকালে রুষি-কলেজগুলির 
খ্যা ঈাডাইবে ৫৭টি এবং একটি কৃষি বিশ্ববিদ্ভালয়ও স্থাপিত হইবে । এই 

কলেজগুলিতে বাধিক ৫৬** হইতে ৬২*০টি ছাত্র শিক্ষালাভ করিতে পারবে 
এইরূপ অন্মিত হইয়াছে যে, এই পারকল্পনাকালে কৃষিবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ 
ন্নাতকের প্রয়োজন হইবে প্রায় ২০০০০ । (৫) কৃষিবিজ্ঞান সম্পকিত 
নানাবিধ গবেষণার জন্য এই পরিকল্পনায় মোট ২৮ কোটি টাকা বায়িত হইবে 
(কেন্দ্রীয় সরকারের ১১ কোটি টাকা এবং রাজ্যসরকার গুলির ১৭ কোটি 
টাকা) । এই পরিকল্পনাকালে নানাবিধ কৃষিগবেধণা ব্যতীতও মৃত্তিক। 
সংরক্ষণ-সংক্রাস্ত একটি, গবাদিপশুখাছ্া ও তৃণাঞ্চল সংক্রান্ত একটি এবং 

সংক্রামক রোগের বীজাণু সংক্রান্ত একটি-_-এই মোট তিনটি গবেষণা কেন্দ্র 
স্থাপন কর! হইবে । (ড) এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অন্তর্গত 
কৃষিদপ্তরগুলির সুছু শাসন ও পরিচালন বাবস্থারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
(৭) এই পরিকল্পনার কার্ধকলে ছুইটি বুহদাঁয়তন খাসখামার স্থাপিত হইবে৷ 
১৯৫৬ সালে রাজস্থানের স্ররতগড অঞ্চলে ৩০১,০০০ একর সমদ্িত একটি খাস 

থামার স্থাপিত হয়। (৮) এই পরিকল্পনায় ধ'ষিজ দ্রব্য উৎপাদনের যে তাগ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সুষ্ঠ রূপায়ণের উদ্দেশ্তে কষিজ দ্রব্যের উচ্চতম ও 
নিয়তম মূল্য বাধিয় দিবার নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে । (৯) কৃষিজ ভ্রব্যের 
ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত সমবায় ও রাজাগত, সরকারী সংস্থাগুলি কষিজ দ্রব্যের 



পৃথিবীর প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসল ১৬৯ 

উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌছিবার এবং রুষিজ দ্রব্যের মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষার 
অন্যতম অবলম্বন বলিয়া! পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দেন। 

প্রশ্নোত্তর 

1. ৬/1)30 £€০9৫091)101091] 270 06136] 50150101015 ৪15 02055581% 101 000৬ 

2:0001001010 01 (৪8) ৬৪1০৪ (05, 07,১51, 152, 59), (0) ৮:০০ (0, 0. 150, 753, 55, 

ছ7.১61) 200 (০) 21912৩ (0. 0, ৮50১5251775 653) 2 ৩ ও 016 8০০০] ০01 

€1)617 0114 01501100101012 220 110051029010179] (1906. 

(কিরূপ ভৌগোলিক ও অস্ান্ত অনুকুল অবস্থায় কে) গম, (খ) ধান এবং (গ) ভুটা 
উৎপাদিত হয়? উহাদ্দের উৎপাদক অঞ্চল ও আন্তর্জীতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সংন্ষেপে লিখ ।) 

( (ক) গম পৃঃ ১২২-১২৯, (খ) ধান পৃঃ ১২৯-১৩১ ও (গ) ভুট। পৃঃ ১*১-১৩২) 

2, ভ৬1301 10105 5109] 8100 011)6] 00101019175 ৪1৬ 10600655815 102 £17)5 07000- 

6101) 04 (8)7168 (05. 07, 49,155), 27 (5) 0০96০ ৫0, 0. 49, 17,5569) 2 55566 

(01761121595 01: [01090006101 220. 00617781005 01 61061 0110. 11806. 

€ (ক) চা এবং থে) কফি উৎপাদনের জন্ত কিরূপ প্রাকৃতিক ও অস্ঠান্ত অবস্থার প্রদ্নোজন ? 

উহাদের উৎপাদক অঞ্চল ও বাণিজ্য সম্পর্কে লিখ )। ((ক) চা পৃঃ ১৩১-১৩৪, ও (২) কফি 
পৃঃ ১৩৪-১৩৬ ) 

3, 50806 1155 £20198090108] (80005 16025522101 0102 01000060108 04 (৪) 
5120 0216 00. 0. 149,156) আর (৮) ১৪৪০: 055 (0. 0. 49,156). 2008 
60601070107] 0০001707155 117 10100) 07656 275 19100000060 2170 5086 01১6 ০911 
61706 17 ৪৪০ 01 01556. ০0000,0410165, 

€(ক) ইক্ষু ও (খ) বীট উত্পাদনের অনুকুল অবস্থাগুলি লিখ। উহাদের উৎপাদক 
অঞ্চল ও বাণিজা সম্পকে লিখ । ) ( (ক) ইক্ষু পৃঃ ১৩৬-১৩+, (খ) বীট পৃঃ ১৩৭-১৩৮ ) 

4.1065010106 0005 00101110175 50109015006 010%21010]) 08 00960], 
বি 81705 0116 01177011781] 0:000615 000100]1 21 17102660176 1300076 0: ৮০011 
0০3০ 10 00001, (0. 05150, 51,5৭৯ টিক, ১১০1) 

(কার্পান উৎপাদনের অনুকুল অবস্থাগুলি লিখ | উহার প্রধান প্রধান উৎপাদকের নাম 
লিখ এবং কার্পামের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি নিদেশ কর |) (পৃঃ ১৩৮-১৪১) 

5. 19650117৮06 00176116101758 98010917015 1010 000 [01000011077 0101006০122 
১16 017161 01000061715, 000266৮0100 17010036575 06066, (0.0. 52) 

( পাট চাষের অনুকুল অবস্থা বর্ণনা কর । পাটের প্রধান প্রধান উৎপাদক, আমদাশী ও 
রপ্তানীকারৰক দেশগুলির নাম লিখ |) (পৃঃ ১৪১-১৪২) 

6, 1)68500156 0176 00100101015 8100 20595 01 770৫0001017 04 20011061705 51], 

(রেশম উৎপাদনের অনুকুল অবস্থার বর্ণনা কর এবং উৎপাদক অঞ্চলগুলি নির্দেশ 
কর।) (পৃঃ ১৪৪-১৪৫ ) 

?,10910866 ট৬ 50119161075 01 010৬৮01) 20 (6. 2159.5 ০৫ 01001056101 0: 

00561 100410806 00706 200015 01 ৮010. 0206 11) 10062, (00, 0,150, 155, 58) 

(রবার চাষের অনুকুল অবস্থা এবং রবার উৎপাদক অঞ্চলগুলি নির্দেশ কর । রবারের 
বহির্বাণিজ্োর প্রকৃতি নির্দেশ কর) ক ( পৃঃ ১৪৭-১৪৮) 

8. :10150055 61১6 16£10199] 015610001012 8০. 007)5010190107) 0£10)5 00177517081 
00002070501 11019. (0.0. 56) 

€ ভারতের প্রধান প্রধান খাগ্ভশন্তের আঞ্চলিক 'বপ্টন ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচন। 
কর।) গু (পৃঃ ১৪৯-১৫২) 



১৭০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

9. [51100796606 10000205205 02 00০10110571 02005 2 117012 (9) 762 
(0, [0,555 158), (৮) 0০92166, 20 (০) 50581 ০2172 (0.0, 54) 

( ভারতেব ক্ষেজে নিম্নলিখিত শশ্তগুলির গুকত্ব নির্দেশ কর £ €ক) চা, (থ) কফি এবং 
(গ) ইক্ষু |) ( কে) চাপুঃ ১৫৪-১৫৫ (খ) কফি পৃঃ ১৫৫-১৫৬, গে) ইক্ষু পৃঃ ১৫৬-১৫৭) 

10, 7801108665 0106 110701621006 01 06 00110 12£ 8£1100]60721 07০00065 118 
[0019 2 (৪) 0০6600 (0১ 0,156) 270 (৮) 0866 (0, 0. 54555) 

(ভারতেব ক্ষেন্ত্রে নিয়লিখিত শস্তগুলির গুরুত্ব নির্দেশ কর £ (ক) কার্পাস এবং (থ) পাট) 

( (ক) কার্পাস পৃঃ ১৫৭, (খ) পাট পৃঃ ১৫৭-১৫৮ ) 

11. শব 206 0156 010001091] 01156905 ০0610100109 06507117106 €1)5 21588 71616 
065 216 (0৮712 2177 0105 05628 00 ৮5101010165 ৭76 19005 

(ভারতের প্রধান প্রধান তৈলবীজসমূহের নীম লিখ এবং উহ্াদেব আঞ্চলিক বণ্টন ও 
ব্যবহার সম্পর্কে আলোচন! কর । ) (পৃঃ ১৫৯-১৬২ ) 

12. ডে192 2 20001081076 0 012 00100586107 01 002 02110010591 101912090,028 
02008 0£17018. 

(ভারতেব প্রধান প্রধান আবাদী কমল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিববণী লিখ | ) 

(ইক্ষু, পাট, চা, কফি ও রৰাব সম্পর্কে লিখ ; পৃঃ ১৫৬, পৃঃ ১৫৭, পৃঃ ১৫৪, পৃঃ ১৫৫ ও পৃঃ ১৬২) 

13, দুক80106 01016505 051796016 06010981555 ৪.01)12৬60. 1) 006 11510 ০01 
10121) 85010701006 00106]: 0016 ঢা৮০ 6৪1 721805, 

( পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় কৃষির ষে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা সংশ্ষেপে 
নির্দেশ কর। ) (পৃঃ ১৬২-১৬৫ ) 

14. ড1)26 216 006 01115017091] 0556 [15755 ?10550055 00670 0565 217৫ 
০0170100118 01 00101590101, (1.১. 6953) 

(প্রধান প্রধান বহিবাবরণ তত্তগুলির নাম কর। উহাদের ব্যবহাব ও উৎপাদনের 

অনুকূল অবস্থাসমূহের উল্লেখ কর । ) ( পৃঃ ১৪১-১৪৩) 

অষ্টম অধ্যায় 
পত্চারণ 

(পশুচারণ 08869:811570)-_পশুচারণ মান্ঠষের আধিক ইতিহাসে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আদিম অবস্থ।য় মানুষ অরণ্য হইতে ফলমূল সংগ্রহ 
করিয়া এবং বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। পরবতী 
কালে মান্য যখন জীবজস্তকে পোষ মানাইয়] উহাদ্িগকে নিজ কার্ধষে নিযুক্ত 
করিতে শিখিল, তখন হইতেই মানব সভাভার এক নৃতন যুগের সুচনা হইল । 
বন্ধ প্রাণী মানুষের ভার বহনের কাষে নিযুক্ত হইল, আবার বহু প্রাণী হইতে 
মানুষ মাংস ও তুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্য এবং চর্ম, চবি, অস্থি, পশম প্রভৃতি, 
অত্যাবশ্ুক দ্রব্য আহরণ করিতে শিখিল। ৮ 

যাধাবর অবস্থায় মানুষ জীবিকার উদ্দেস্টেই পশুপালন করিত। অবশ্ঠু 
জীবিকার জন্ত পশুপালন (011001656 09560181157) দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য 

এশিয়া, উত্তর আফ্রিক1 এবং তুন্দ্রা অঞ্চল্লের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সম্প্রদায়ের, 
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মধ্যে অগ্তাপি পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । তবে বর্তমান কালে সভ] মান্ুষ' 
প্রধানতঃ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্টেই পশুপালন (০012112061015] 05500181152) ) 
কারয়া থাকে । বাণিজা ব1 জীবিক1 যে উদ্দেশ্টেই হউক ন' কেন পশুচারণের 
জন্য তৃণাচ্ছাদিত উনুক্ত প্রান্তরের প্রয়োজন। তাই পৃথিবীর সমতল ও 
জনবিরল তৃণক্ষেত্রসমূহেই পশুপালন বাবসায় লাভজনক 1) 

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গবাদি পশু, মেষ, ছাগ ও শুকর প্রধান । 

বাণিজ্যিক চারণক্ষেত্রসমূহ (11170010091 00120107610191 6€1:51706 

£:051509 )_-বতমান কালে (১) নাতিশীতেধষ মণ্ডলের বিস্তৃত তৃণভূমি এবং 

(২) ক্রান্তীয় স্তাভানা অঞ্চলে পৃথিবীব উল্লেখযোগ্য চারণক্ষেত্রসমূহ অবস্থিত। 
(১) নাতিশীতোঞ্ ম্গুলের বিস্তৃত তণভমির মধ্যে নিমলিখিত স্থবান- 

গুলিতে পশুচারণের কাক্ত স*ঘবন্ধভাবে গডিয়। উঠিয়ীছে। (ক) উত্তর 

আমেবিকার পশ্চিমাঞ্চলের তৃণভমিতে গবাদি পণ্ড ও মেষ চারণ শিল্প পৃথিবীটত 

সবাপেক্ষা উন্নত। (খ) দক্ষিণ আমেরিকার দশ্ষিণ-পুবাঞ্চলে অবস্থিত 

আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে এবং দক্ষিণ ব্রভিলের নাতিশীতোষ্ তণভূমিসমূহে গবাদি 
পশু ও মেষ চারণ বিশেষ উল্লেখযোগা । এহ সমগ্র অঞ্চলের মধো একমাত্র 
আজেন্টিণার পম্পাঞ্জগ্রদেশে পশুচারণের কান্ত বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে । 
(গ) অস্টেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের মেষ ও গবাদি পশুর বাণাজ্যক চারণশিল্প 
বিশেষ উল্লেখযোগা। এই দুইটি অঞ্চলের লমষ্টিগত রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় 
ত অংশই চারণ-শিল্পজাত দ্রব্য। (ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকার ভেন্ফ অঞ্চলে অসংখ্য 
মেষ, ছাগ ও গবাদি পশু পালিত হয় এবং এই অঞ্চল হইতে প্রচুর পশম ও 
হিমায়িত গোমাংস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্টানী হয়। 

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা (00০7০ 0০9০1701811065)- নাতিশীতোঞ্চ মগুলের 
বাণিজ্যিক চারণশিল্পে এখনও বহু ক্রটি রহিয়াছে , যথা--(ক) এই অঞ্চলে তৃণ- 
ভূমিসমূহের আয়তন অন্থপাঁতে পালিত পশুর পরিমাণ অধিক 7 (খ) অধিকাংশ 

ন[তিশীতোষ্ তৃণভূমিতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত অপরিমিত ও অনিয়মিত বলিয়া 
এই শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়, এবং (গ) অধিকাংশ .চাবণক্ষেত্বেই উপযুক্ত 
যানবাহন-বাবস্থার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 

(২) ক্রান্তীয় তৃণভূমি (স্যাভান।) অঞ্চলে পশুচারণ বাণিজ্যিক শিল্প হিসাবে 
বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই । কারণ এই অঞ্চলে--(১) অধিক বৃষ্টিপাত ও 
গ্রথর উত্তাপের জন্য পুষ্টিকর তৃণের অপ্রাচুষ পরিলক্ষিত হয়, (২) পশুরোগ 
অত্যন্ত ব্যাপক, (৩) যানবাহন-ব্যবস্থা অত্যান্ত অশ্নন্নত এবং (৪9) পশুচারণ ও 
জাস্তব দ্রব্য উত্পাদন প্রথা অর্জীম্ত আদিম প্রকৃতির । নিয়লিখিত ক্রাস্তীয় 
তৃণভূমি অঞ্চলসমূহে বততমানে পশুচারণ বাঁণাঁজাক শিল্প হিসাবে পরিচালিত 
হইতেছে । (ক) আফ্রিকার ক্রাস্তীয় তৃণভূমি বা শ্তাভানা অঞ্চলে গবাদি পঞ্ড 
ব্যাপকভাবে পালিত হয়। (খ) দক্ষিপ্$আমেরিকার চাকো, ক্যাম্পো, জীনো 
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৪ বলিভিয়ার স্তাভানা অঞ্চলে কেবলমাত্র মাংসের জন্ত নিকট শ্রেণীর গবা্ি 
পশ্ড পালিত হম্স। (গ) অস্ট্রেলিয়ার স্তাভানা অঞ্চল চারণ-শিল্লে বিশেষ উন্নতি 
লাভ করিয়াছে । 

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা! (80016 7005610091161৩9)- ক্রভীয় তৃণভূমি অঞ্চলে 

উৎপন্ন গোমাংস নাতিশীতোষ্ অঞ্চলের গোমাংসের সহিত প্রতিযোগিতায় 
আটিয়৷ উঠিতে পারে না। গ্রীম্মের প্রাখর্য হেতু এই সমন্ত অঞ্চলে উৎকষ্ট 
পশম উত্পন্ন হয় না। উপযুক্ত ও পুষ্টিকর পণশুখাগ্য উৎপাদন, পশুরোগ 
নিবারণ, উচ্চশ্রেণীর পশু সরবরাহ, যানবাহনের স্থব্যবস্থা গ্রভৃতি অবলম্থিত 
হইলে ভবিষ্যতে এই সমস্ত অঞ্চল চারণশিল্লে ভ্রুত উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া 
আশা করা যায়। 

গ্রবাদি পণ্ড (0808০) 

ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ মগুলের তৃণভূমিসমূহে গবাদি পশু পালিত হইয়া 
থাকে । গো-পালনের জন্য সমৃদ্ধ তৃণক্ষেত্রের প্রয়োজন। পৃথিবীর যে সমস্ত 
অঞ্চলে গবাদি পণ্ড ও মেষ উভয়ই পালিত হয় তথাকার আর্জতর অংশে সতেজ 
তৃণের প্রাচুর্ধ হেতু গবাদি পণ্ড এবং শ্ুফতর অংশে তৃণের অপকর্ষ হেতু মেষ 
পালিত হইয়া থাকে | পৃথিবীর জন্বিরল দেশসমূহের তৃণভূমি অঞ্চলগুলিই 
প্রধান প্রধান গোচারণ ক্ষেত্র। নাতিশীতোষ্ঞজ মণ্ডলের এই তৃণভূমিসমূহু 
জলবাঘুর প্রতিকূলতা হেতু কুষিজ ফসল উৎপাদনের উপযোগী নহে কিন্ত তৃণের 
প্রাচুর্য হেতু এই সমস্ত অঞ্চল গোচারণের পক্ষে উৎকৃষ্ট । উত্তর আমেরিকার 
“প্রেয়রী" অঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার 'পম্পা', ইউরেশিয়ার “ম্তেপ এবং 
অস্ট্রেলিয়ার “ডাউন্স+ অঞ্চল গোপালনের জন্য বিখ্যাত। ভারতে গবাদি পশুর 
সংখ্য। পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে অধিক । ক্রাক্তিল, আর্জের্টিনা, উকুগুয়ে, 
প্যারাগুয়ে, রুশিয়, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা এবং 
যুক্তরাষ্ট্রে গ্রচুর গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে। 

যৃখ্যতঃ মাংস ও দুগ্ধের জন্য ও গৌণতঃ ক্ষুর, চর্ম প্রভৃতি ভ্রব্যাদির জন্ত 
গবাদি পশু পালিত হইয়া থাকে । তবে মাংস প্রায়ী গবাদি পণ্ড দুগ্ধ প্রদায়ী 
গবাদি পণ্ড হইতে পৃথক । 

মাংসপ্রদারী গবাদি পশুপালন (7২585726 ০£1555£ ০866০) 
উত্রষ্ট মাংসপ্রদায়ী গবাদি পণ্ড আকারে বৃহৎ ও মেদ্ববছল। ইহাদের 
পালনের জন্য উন্মুক্ত ও বিস্তৃত তৃণভূমির প্রয়োজন । আনুমানিক দুই মণ 
মাংস পাইতে হইলে একটি গরুকে প্রতিদিনই হইতে পাঁচ সের পর্মুন্ত পশুখাস্ত 

অন্ততঃ পক্ষে দুই বৎসর কাল যাবত খাওয়াইতে হয়। এই কারণে নিবিড় 
বসতিযুক্ত অঞ্চলসমূহে মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশুর সংখ্যা অল্প। 

গোমাংস 08৫5£)-__ইউরোপীমুঃ দেশদমূহে (স্পেন, পতুগাল, ইতালী, 



পঞ্খচারণ ১৭৩ 

ব্রিটেন, ; ফ্রান্স, জার্মানী, মধ্য ইউরোপের দেশসমূহ ও রুশিয়ায় ) অতি উচ্চ- 
শ্রেণীর মাংসগ্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হইলেও গোমাংস উৎপাদনে এই 
সমস্ত দেশ ম্বাবলম্বী নহে । এই কারণে এই দেশগুলি আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
মিটাইবার জন্ত বিদেশ হইতে প্রচুর হিমায়িত গোমাংস আমদানী করিয়া 
থাকে । দক্ষিণ আমেরিকার নাতিশীতোষ তৃণভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত 
আর্জেন্টিন।, ত্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে রাজ্যে প্রচুর মাংস প্রদায়ী গবাদি 
পশু পালিত হয়। গোমাংস রপ্তানীতে আর্জেন্টিনা সর্বাগ্রগণ্য। উত্তর 
আমেরিকার গ্রেয়রী তৃণভূমির পশ্চিমাংশে গবাদি পশু পালিত হয় এবং 
উহার্দিগকে চিকাগোর বধ্যাগারে পাঠাইবার পুবে মেদবৃদ্ধির জন্ত কিছুকাল 

যাব ভুট্রাবলয়ে চরান হয়। তুট্টাবলয়ের পশ্চিমে, চিকাগো সন্নিহিত অঞ্চল- 

সমূহে মাংসপ্রদায়ী গবাদি পশু পালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগোতেই 
পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মাংস বগ্তানীর কেন্ত্রসমূহ গডিয়া উঠিয়াছে। উত্তর অস্ট্রেলিয়! 
এবং কুইন্সল্যাণ্ডের ক্রাস্তীয় ও উপক্রান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চলসমূহেও মাংসপ্রদায়ী 
গবাদি পশু পালিত হইয়! থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভারতে 
গবাদি পশুব সংখ্য। সর্বাধিক হইলেও ধমীয় বাধানিষেধের দরুণ এদেশে গো- 
মাংসের ব্যবসায় তাদুশ প্রসার লাভ করে নাই। কুশিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি 
দেশেও গোমাংস উৎপন্ন হয়। 

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার তৃণতভূমি অঞ্চলসমূহে সম্প্রতি গমচাষের প্রসার 
লাভ করায় এ সমস্ত অঞ্চলে ,গবাদি পশুপালন ব্যবস্থা ক্রমখঃই হাস পাইতেছে 
এবং গোমাংসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা] মিটাইবার জন্য সম্প্রতি ক্রাস্তীয় তৃথভূমি 
অঞ্চলসমূহে গবাদি পশুপালন ব্যবস্থা প্রসার লাভ করিতেছে। 

গোমাংসের বাণিজ্য (77555 10. 06£)- গোমাংস রপ্তানীতে 

আজেন্টিন। পখিবীতে প্রথম স্থান অধিকাৰ করে। উরুগুয়ে, ব্রাজিল, 
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যা্ড অন্যান্ত বপ্মানীকারক দেশ। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, 
জার্ধানী, বেলজিয়াম এবং দক্ষিণ ইউরোপের দেশসমূহ প্রধান প্রধান 
'আমদানীকারক দেশ। 

দুদ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুপালন (16811708 0£ 08175 ০৪৫16 )-_ 
হুঞ্ধপ্রদায়ী গবাদি পণ্ড পালনের জন্ত মৃদুশীত, মৃদুগ্রীক্ম এবং আর তৃণাঞ্চলই 
উপযুক্ত স্থান। ছুগ্ধের পরিমাণ-বুদ্ধির জন্য কোমল সতেজ তৃণই সর্বোৎকষ্ট। 
নাতিশীতোষ্চ মণ্ডলের আর্্র জলবামু সেবিত অঞ্চলসমূহে এই শ্রেণীর ভূণ ও 
অস্তান্ত পশুথাদ্য প্রচুর জন্মে বলিয়া এ সমস্ত অঞ্চলেই ছুগ্ধপ্রদায়ী গবাদি পশুর 
পালন অধিক | 

ভেয়ারী শিল্প 00915 £511519£)-_-বস্ততাস্ত্রিক সভাতার উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে ডেয়ারী শিল্প দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে । এই শিল্পের গঠন ও প্রসারের 
অন্ত নিয়লিখিত প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈঠিতক ঘঅবস্থাসমূহ বিশেষ অনুকূল :-_-(১) 



১৭৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

দীর্ঘ ও পরিমিত বৃষ্টিযুক্ত গ্রীম্মকাল। এইবপ অবস্থায় চারণক্ষেত্রে পুষ্টিকর 
ভৃণের প্রাচুধ দেখা যায়। (২) গ্রীম্মকালীন উত্তাপ অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়। 
প্রয়োজন, কারণ এইরূপ আবহাওয়ায় গবাদি পশুর দুগ্ধ উৎপাদনের হার অধিক 
এবং দুগ্ধেব সংরক্ষণও সহজসাধ্য হয়। (৩) মুদু শীতকাল । ইহাতে গবাদি 
পশু সারা বংসবই উন্মুক্ত তৃণক্ষেত্রে চরিয়! বেডাউতে পারে । (৪) ভূপ্রকৃতি 
বন্ধুর হইলে সাধারণ কৃষিকায ব্যাহত হয় এবং এই কারণে অনুকুল ভৌগোলিক 
পরিবেশযুক্ত পাবত্য অঞ্চল ডেয়াপী শিল্প গঠনে অন্প্রেরণা যোগায়। (৫) 
তণ শু অন্ঠান্ত পশুখাছ্য উত্পাদনের নিমিত্ত গণীর ৪ আর দো-আশ মাটিই 
বিশেষ অনুকুপ। (৬) দুগ্ধ দ্রুত পচনশীল বলিয়। বিভিন্ন বিক্রয়কেন্জে দ্রুত 
প্রেরণের জন্য উন্নত ধবণেব যানবাহন-বাবস্থ। এই শিল্লের উন্নতির পক্ষে 
'অপরিহাষ। (৭) এই শিল্পে প্রচব সুলভ শ্রমিকেব প্রয়োজন। এই কারণে 
অগ্নুকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত ঘন লোকবসতিপুর্ণ অঞ্চলেই এই ব্যবণায় 
্রত প্রসার লাশ করে। (৮) জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ ভোগকেন্দজ্ের নৈকট্য এই 
শিল্প-সংগঠনের অন্প্রেরক | 

উপরোক্ত অবস্তাগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে পথিবীর উল্লেখযোগ্য 
ডেয়ারী কেন্দ্রসমৃহ জনবহুল ও উত্তম যানবাহনব্যবস্থাযুক্ত নাতিশীতোষ 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। 

ভেয়ারী পশু (708175 815105819 )-_ডেয়াবী শিল্পে দুগ্ধ উৎপাদনের 
নিমিত্ত ষে সমস্ত পশু সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল 
ও ম্ষই প্রধান । বিভিন্ন ডেয়ারী দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, মাখন ও পনীর বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী কেক্দ্রসমূহ €চ£700195] 493: 
15810139 0£ 056 ০110 )- পৃথিবীতে তিনটি উল্লেখযোগ্য ভেয়ারী অঞ্চল 
রহিয়াছে-_ 

(ক) উত্তর-পশ্চিম ইউরোগীয় অঞ্চল-_এই সকল অঞ্চল ডেয়ারী 
শিল্পে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা! উন্নত । সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্রের নৈকট্য, ঘন লোক বনতি, 
অধিক বালিযুক্ত দো-আশ মাটি, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, বন্ধুর ভূপ্রকৃতি এবং 
সাধারণ কৃষিকার্ধের অপরিণত অবস্থ। এই অঞ্চলে ভেয়ারী শিল্প গঠনে বিশেষ 
অনুপ্রেরণা দিয়া থাকে । ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর 
ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলের মধ্য দিয় ডেনমার্ক, সুইডেন ও রুশিয়ার উত্তরাঞ্চল 
পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক । এই অঞ্চলের অন্তর্গত 
ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্থইভেন, আক্জীর্ন্যাণ্ড, সৃইজারল্যা্ড, ইতালী, 
জার্মানী, রুশিষ্না ও ফিনল্যাণ্ড এই শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে । এই 
অঞ্চল ঘনীভূত ও শুফ দগ্ধ উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । 

(খ) দক্ষিণ-পুর্ব ক্যানাড। ও উড়ুর-পুর্ব যুক্তরাষ্ট্র অঞ্চল-_ুক্তরাষ্ট্রের 



পঞ্চারুণ ১৭৫ 

'পটোম্যাক ও ওহিও নদীর উত্তরে এবং মিশৌরী নদীর পুবাঞ্চলে অবস্থিত 
রাষ্ট্সমূহ এবং ক্যানাডার হুদ অঞ্চলের পুর্বদিকে অবস্থিত প্রদেশসমূহ ইহার 
অন্তর্গত। এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন মৃদু উত্তাপ (৬৭০-৭৩০ ফাঃ), পরিমিত 
বৃষ্টিপাত ( ২২”-৫০” ), বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, ঘন লোকবসতি, উন্নত যানবাহনের 

ব্যবস্থা ও সরকারের সহযোগিতা এই শিল্পের প্রসারের কারণ। এই অঞ্চল 
পনীর উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। 

(গ) অস্টেলিয়।__পুর্ব অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড এই অঞ্চলের 
অন্তর্গত। আদ্র ও মৃদু জলবাফু, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত সমুদ্রপথে 
যোগাযোগ ও সরকারের তত্বাবধান হেতু এই দুইটি স্থানই ডেস্সারী শিল্পে বিশেষ 
প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এই অঞ্চল মাখন উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। 

নিউজীল্যাণ্ড পনীর রপ্তানীতে পৃথিবীতে প্রথম এবং মাথন রপ্ানীতে ছিতীয় 
স্থান অধিকার করে । অস্ট্রেলিয়া হইতে মাখন, পনীর ও ঘনীভূত ছুগ্ধ বিদ্বেশে 
প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। 

উপরোক্ত প্রধান প্রধান অঞ্চলসমূহ বাতীতও আর্জে্টিনা, চিলির অপেক্ষা- 
কৃত শীতল ও আর্্র অঞ্চলসমূহে, দক্ষিণ আফ্রিকার পার্বত্য অঞ্চলসমূহে, চীন, 
জাপান এবং ভারতেও ব্্তমানে এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হইতেছে । 

ডেয়ারী দ্রব্যের বাণিজ্য (01906 10 08175 ৪1:00165)--ডেনমার্ক) 

অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, রুশিয়া, আফ়ল্যাগ্, স্থইডেন, আর্জেন্টিনা, 
এবং বাণ্টিক রাজ্যসমূহ প্রধ্বন মাখন রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, জার্মানী, 
বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স প্রধান আমদানীকারক দেশ। নিউজীল্যাও্ড, 
নেব্বারল্যাণ্,, ক্যানীভা, ইতালী, সৃইজারল্যাও্, ফ্রান্স, ডেনমার্ক এবং অস্ত্রেলিয়া 
প্রধান পনীর রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজা, জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র 
বেলজিয়াম এবং আলজেরিয়া প্রধান আমদানীকাঁরক দ্রেশ। নেদারল্যাণ্ড, 

৪১নং চিত্র--পৃথিধীর বিষন্ন অঞ্চলে পালিত পশু 



১৭৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, ক্যানাভা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া 
আয়ার্ল্যাণ্ড এবং নিউজীল্যাগ্ড প্রধান দুগ্ধ রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজা, 
যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, কিউবা, পুর্বভারতীয় দ্বীপপুগ্ত, স্ুইজারল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, 
দক্ষিণ আফ্রিক। এবং জাপান আমদানীকারক দেশ। 

(মষ (56০? ) 

মুখ্যতঃ মাংস ও পশমের জন্য এবং গৌণতঃ ছুষগ্ধের জন্য মেষ পালিত হয়। 
অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, এশিয়! মাইনর, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
যুক্তরাজ্য, উরুগুয়ে এবং নিউজীল্যাণ্ডের তৃণভূমিতে অসংখ্য মেষ পালিত হয়। 
মেষ পালনের জন্য উষ্ণ আবহাওয়া, ১০*-৩০" পর্যস্ত বৃষ্টিপাত, বন্ধুর তৃপ্রকতি 
এবং অনুর্বর ভূখণ্ডই আদর্শস্থানীয়। পশমপ্রদায়ী মেষ সাধারণতঃ মাংসগুদায়ী 
মেষ হইতে পৃথক | 

মাংসপ্রপায়ী মেষপালন (06817778 ০0৫ 13056002 81)--মাংসের 

জন্ত মেষ পালন করিতে হইলে তৃণসমৃদ্ধ চারণভূমির প্রয়োজন হয়। 
মাংসপ্রদায়ী মেষ সাধারণতঃ মেদবহুল হইয়া থাকে এবং ব্রিটেন ও নিউজী- 
ল্যাণ্ডের ন্যায় নাতিশীতোষ্ মণ্ডলেই পালিত হয়। 

মেষ-মাংস (10000 )- অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা 
উরুগুয়ে, চিলি, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে গ্রচুর মেষ মাংস উৎপক্গ 
হয়। মেষ শাবক ও মেষ মাংসের রপ্তানীতে নিউজীল্যাণ্ড পৃথিবীতে প্রথম 
স্থান অধিকার করে | দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত আর্জে্টিনা, উরুগুয়ে ও 
চিলি একন্ড্রে দ্বিতীয় স্থান এবং অস্ট্রেলিয় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ব্রিটেন 
মেষ মাংস ও মেষ শাবকের প্রধান আমদানীকারক দেশ । 

পশমপ্রদায়ী মেষপালন (16871756 ০0£ ০০] ৪196১ )-_পশম 

মেষলোম হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রুক্ষ ও শীতল 
জলবাধুর মধ্যে প্রতিপালিত মেষ হইতেই উৎকৃষ্ পশম পাওয়া যায়। তবে 
অতিরিক্ত শীতল আবহাওয়া পশমপ্রদায়ী মেষ পালনের পক্ষে অনুকুল নভে | 
দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোঞ তৃণভূমিসমূহ পশমপ্র্ধায়ী মেষপালনের বিশেষ 
উপযোগী; কিন্তু উত্তর গোলার্ধের অনুরূপ তৃণভূমিতে শীতকালে শৈত্য অধিক 
হওয়ায় উহা। পশমপ্রদায়ী মেষ পালনের বিশেষ অসথকুল নহে। পশমগ্রদায়ী 
মেষ পালনের জন্য সামান্য তৃণই যথেষ্ট ।  ৩*-৪০ বৃষ্টিপাতযুক্ত ঞ্চলসমূহে 
হুসমৃদ্ধ তৃণক্ষেত্তর দুই হয় সত্য তবে এ সমস্ত ্তৃপভূমি গশমগ্রদাযী মেষ পালনের 
পক্ষে বিশেষ উপষোগী নহে । কারণ বামুমগ্ডলের ন্মার্্রতা হেতু পশমের 
'অপকর্ষ ঘটে । আবার যে সমস্ত অঞ্চলে বাধিক বুদ্িপাত ১*'-র অনধিক তথায়টি। 
পশঙ্গের উৎকর্ষ ঘটিলেও তৃণের অঞ্জাচুর্ধয হেতু মেষকুলের সংখ্যাহ্বাস ঘটাক্ক 
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মেষ পালনের অনুপযোগী । অস্ট্রেলিয়ার বু মেষচারণক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত অত্যন্ল 

হওয়ায় গ্রতি বংসরই আর্দ্র জলবাযুসেবিত টাসমানিয়! দ্বীপ হইতে বলশালা 

মেষ আমদানী করিয়া মেষকুলের সংখ্য। ঠিক রাখিতে হয়। 

মেষ-পশমের শ্রেণীবিভাগ (01595110800 ০ ০০1)-_ুম্দ্রতা, 

মহ্ছণতা! এবং ওজ্জল্যের তারতম্য অনুসারে মেষ-পশম সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে 

বিভক্ত হইয়া থাকে £ (১) মেরিনো! মেষ হইতে পাওয়া পশম সবোতকৃষ্ট। 

দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাও গ্রভৃতি দেশে 

মেরিন পশমের উতৎপার্দন সর্বাধিক । (২) মিশ্রণজাত মেষ হইতে মাংস ও 

পশম উভয়ই পাওয়া ষায়। এই শ্রেণীর পশম দীর্ঘ-আশযুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত 
স্থুল। ইংলগু, দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজীল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় এই শ্রেণীর পশম 

ভৎপন্ন হয় । (৩) অত্যন্ত কর্কশ, স্থল ও খর্বারুতি ত্বাশযুক্ত আর একপ্রকার 
পশম দক্ষিণ রুিয়া, এশিয়া এবং উত্তব আফ্রিকায় পাওয়া যায়। ইহা দ্বার! 
প্রধানতঃ গালিচ। প্রস্তত তয়। 

বাণিজ্যিক পশমের উপ্পাদল (7::008০510 ০৫ ০০702670381] 
ক্ম০০1)-__বাণিজ্যে ব্যবহৃত পশমের উৎপাদনের জন্য প্রথমে পশমপ্রদ্রায়ী 

মেষের গান্্ হইতে পশম কাট। (51)29117)£) হয়। সাধারণভাবে বলা যায় 

যে অল্পবয়স্ক মেষশাবকের (প্রায় ৭ মাস বয়স্ক) গান্র হইতে কাটা পশম 

অতি উচ্চশ্রেণীব হইয়া থাকে । মেষের গাত্র হইতে কাটা পশম চথিযুক্ত 
ও অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন থাকে । কখনও কখনও এই অবস্থাতেই পশম বঞচানী 

কর! হয়, আবার কখনও কথ্থন৪ এই পশমকে এযামোনয়া-মিশ্রিত জলে ধুইয়। 
(5০0012708) চবিবজিত করা হয়। পশম শোধপেব ফলে উহা? হইতে যে 
চবি পাওয়া! যায় তাহা দিয়া অন্যান উপকরণ-সংষেঠ্গে লাবান, কেশ- 

তৈল গপ্রভৃতিও গ্রস্তত কব ভয়। পশমকে চিরুণী দিয়! আচডাইলে 
( ০070108 ) অপেক্ষাকৃত ছোট আশেব পশম (00115) চিরুণীতে 
আটকাইয়| যায় এবং লঙ্বা আশের পশম গুলি (6059) থাকিয়া যায় । পরে 
এই আশের সাহাযো পশমবস্ত্রেব বয়ন ( »/০৪৮10£ ) কবা হয়। 

মেষ পশম উৎপাদক অঞ্চল (7200179] ০০] 1::00103798 
£65510189)-_-মেষ পশম উৎপাদক অঞ্চলসমৃহকে প্রধানত ঃ দ্বই শ্রেণীতে 

বিভক্ত করা যায় £-_ 
(ক) উত্তর গোলার্ধের অপেক্ষাকৃত অন্বর ভূখগুসমূহ__ 

ইউরোপ-_স্পেন, ব্রিটেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ প্রচুর পশম 
উৎপাদন করে । তবে উত্পাদিত পশমের পরিমাণ স্থানীয় চাহিদা! মিটাইবার 
পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া এই সমস্ত দেশ অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও 
নিউজীল্যাণ্ড হইতে পশম আমদীনী করিয়া থাকে। অবশ্য ইউরোপের 
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কয়েকটি দেশ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পশম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ 
যুক্তরাষ্ট্রে, রপ্তানীও করিয়। থাকে । 

উত্তর আমেরিকা-_ক্যানাভার লরেন্সীয় নিম্নভূমিতে ও সমুদ্রসেবিত 
অঞ্চলসমূহে পশমপ্র্দায়ী মেষ পালিত হয়। শীতাধিক্যবশতঃ প্রেয়রী 
তৃণভূমি অঞ্চলে এই শ্রেণীর মেষ পালিত হয় নাঁ। যুক্তরাষ্ট্র পশমগ্রদায়ী 
মেষ পালনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পশ্চিমের শুফ পার্বত্য অঞ্চলেই 
মেষ পালিত হইয়া থাকে । দ্রেশাভ্যন্তরে উত্পাদিত পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তবে 
বর্তমানে" মিশ্রণজাত মেষ হইতে উতকৃ্ই পশমণও ভতং্পাদিত হইতেছে। 
অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম এশিয়া, আর্জের্টিনা ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে যুক্তরাষ্ট্র 
অধিকাংশ পশম আমদানী করিয় থাকে । 

এশিয়া এশিয়া! মাইনর, ভারত ও চীনেও পশম উৎপন্ন হয়। তবে 
ভারত ও চীনের পশম নিক্ষ্ট শ্রেণীর । 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের পশম উৎপা্দনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
(খ) দক্ষিণ গোলার্ধের জনবিরল অঞ্চলসমূহ-_ 
অস্টে,লেশিয়া_-পশম প্রদায়ী মেষ পালন অস্ট্রেলিয়ার একটি বহুবিস্তৃত 

ব্যবসা । গ্রেট ভিভাইডিং পর্বতমালার পশ্চিমাংশে অবস্থিত কুঈন্সল্যাণ্- 
রাজ্যের ম্ধ্যভাগ হইতে দক্ষিণে মারে নদীর অববাহিক| পযন্ত বিস্তৃত শুক্ক 
(বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০-৩০* এবং গ্রীক্মকালীন উত্তাপ ৭৫ ফা: ) অংশে এবং 
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অপেক্ষাকৃত শ্ুফ তৃণভূমি অঞ্চলে পশমের জন্য প্রধানত: 
মেরিনে। মেষ এবং এই সমস্ত অংশের অস্তগত অপেক্ষাকত্ত বৃষ্টিবছুল স্থানে 
মাংসল ও পশমপ্রদায়ী মিশ্রণজাত মেষ পালিত হয়। সমগ্র পরথিবীতে 

অল্টেলিয়া তেই মেষের সংখা! সর্বাপেক্ষা অধিক পশম উৎপাদন ও রপ্ত।ণীতে 
অস্ট্রেলিয়। পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সিডনী ও মেলবোর্ন 
অস্ট্রেলিয়ার পশম ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। অস্ট্রেলিয়ার পশমের প্রায় 
অর্ধেকাংশ যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হইয়া যায়। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র 
ইতালী ও জাপান অক্ট্রেলীম্ব পশমের অন্ান্ত প্রধান প্রধাম আমদানীকারক 
দেশ। 

নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের পূর্বভাগের অপেক্ষারুত গু ক্যানটারবেরী 
সমভূমি ও তৎসন্ষিহিত তৃণস্ুমি অঞ্চলসমূহেই পশমপ্রদায়ী মেষ পালিত হয় 
এবং এই দেশ হইতে প্রচুর পশম বিদেশে রপ্তানী হইয়া! যায়। মৃছু জলবায়ু, 
বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, হিমায়ন-যন্ত্র ও চারণ শিল্লোস্তব উপজাত ত্রব/-সমূহের ব্যাপক 
ব্যবহার হেতু নিউজীল্যাণ্ডে মে-পালন-শিল্প নেশেষ প্রসার লাভ করিদ্বাছে। 

দক্ষিণ আমেরিকা- _আর্জেটিনা, উরুগুয়ে ও চিলিতে পশম পাওয়া ধবায়। 
এতদঞ্চলের পশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে। এই পশম সাধারণতঃ মহাদেশীয় 
ইউরোপের বিভিন্ন অংশে রণচানী হইয়া যায়| 



| পশগুচারণ ১৭% 

দক্ষিণ আফ্রিকা-দক্ষিণ আফ্রিকায় ২*-৪০" বৃষ্টিপাতযুক্ত “ভেক্ড? 
'তৃপাঞ্চলেই মেষ পালিত হয়। পশম রপ্তানীকারক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার 
স্থান অস্টেলিয়া ও আর্জেট্টিনার পরেই । 

বাণিজ্য (75০)-__রপ্তানীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর ৮০% পশম আসে দঃ 
গোলার্ধ হইতে । অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জের্টিনা, নিউজীল্যাণ্ড এবং 
উুগুয়ে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মেষ-পশম রগুানীকারক দেশ। পৃথিবীর মোট 
পখম রন্তানীর "৫০০ আমদানী করে উঃ পঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। গ্রেট 
ব্রিটেন মেষ-পশম আমদানীতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করে। জার্ধানী, 
ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয্নাম, ইতালী এবং রুশিয়। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মেষ- 
পশম আমদানী করে। 'অস্টেলিয়ার সিডনী বন্দর পৃথিবীর মেষ-পশম রপ্তানীর 
প্রধান বন্দর । 

অন্যান্ত পশম (0626: ০9015 & 1)8175)--মেষ ভিন্ন অন্থান্য 

লোমশ জগ্গ হইতে পখম পাওয়া যাঁয়। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার 
এঙ্গোর! ছাগলের লোম হইতে স্ুস্ম, দৃঢ় ও উজ্জল মোহেয়ার পশম; কাশ্মীর, 
£তব্বত ও দক্ষিণ চীনের নানাস্থানে কাশ্শীরী ছাগলের লোম হইতে সুক্ষ ও 

নরম কাশ্ীয়ার পশম ; চীন ও তুকিস্তানে উটের লোম হইতে পশম ; দক্ষিণ 
আমেরিকার ভাইক্কুনা নামক্ক বন্তজীবের লোম হইতে এক প্রকার সুক্ষ 
শ্রেণীর পশম; এবং আগ্তিজ পর্বভাঞ্চলের অ।পপাক”, ল;মা, €য়ানাকো প্রভৃতি 
ক্ষন্তুর লোম হইতে উৎপন্ন পশম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

শুকর (2289) 
শৃকর নানাপ্রকার জলবাযুতে প্রতিপালিত হয়। তবে ওক ও বীচ 

গাছের ফল খাইয়া শুকর জীবন ধারণ করে বলিয়া ওক ও বীচের নিবিড় 
অরণ্যযুক্ত অঞ্চলেই শুকর অধিক । প্রধ।নতঃ মাংস, চবি ও কুঁচি উৎপাদনের 
জন্য শূকর পালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্র/-বলয়ে পুরথিবীর সববুহৎ শৃকর চারণ 
ক্ষেত্র অবস্থিত। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশসমৃহ, আর্জেন্টিনা এবং 

বাজিলেও প্রচুর শূকর পালিত হয়। তবে পালিত শৃকত্রর সংখ্যার দিক 
হইতে চীন দ্রেশই সবাগ্রগণ্য। | 

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, আজেটিনা, উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দে*সমূহে 
প্রচুর শুকরমাংস (০:%, ০৪০০০, 18272) উত্পন্ন হয়। শ্করমাংস 

রধ্যানীতে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম। ডেনমার্ক, ক্যানীভা, আযর্সযাও) 
হল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা অন্যান্য জীঞ্চানীকারক দেশ। আমদানীকারক দেশ- 
সমূহের মধ্যে যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স ও কিউবা প্রধান। 

শুকরের চর্বি 05:4) রপ্ডানীতেও যুক্তরাষ্ট্রের স্থান গ্রথম। শৃকরের 
সুকুচি (0015058) নান। কার্ধে ব্যবহৃত-্্৷। 



১৮০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

ভারতের পঙচাবরণ শিল্প 
পালিত পশু (7%5/০০%৪)__-ভারতের গৃহপালিত পশুর মধ্যে, 

গবাদি পঞ্জ, ছাগ ও মেষ উল্লেখযোগ্য । খীবাদি পশুর সংখ্যার দিক হইতে 
১৯৫৬ সালের আদমস্থমারী অনুসারে (১৫৯ কোটি গরু-_পথিবীর ১৯% এবং 
৪৫ কোটি মহিষ পৃথিবীর ৫€*%) ভারত পৃথিবীর প্রথম স্থান অধিকার 
করে। মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর ও মহারাষ্্র অঞ্চলেই গবাদি 
পশুর সুংখ্যা অধিক। চারণক্ষেত্রের তুলনায় গবাদি পশুর সংখ্যাধিকা, প্রজ- 
ননক্ষম উৎকৃষ্ট ধাড়ের অভাব এবং ব্যাধির প্রকোপ হেতু এদেশের গবাদি পঞ্তী, 

অত্যন্ত রুগ্ন ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর । ১৯৫৬ সালে ভারতে ৩৯ কোটি মেষ ছিল। 
ভারতীয় মেষের অধিকাংশই পাঞ্জাব, বিহার, পঃ বঙ্গ, উঃ প্রদেশ, যাত্রাজ, 
মহীশূর, কাশ্মীব ও হিমালয়ের পাবত্য অঞ্চলে দেখা যায়। তবে দক্ষিণ 
আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মেষ অপেক্ষা ভারতীয় মেষ নিকৃষ্ট শ্রেণীর । ১৯৫৬ 
সালে ভারতে ৫"৫ কোটি (পৃথিবীর ১৮%) ছাশীল ছিল । গক্ু, মেষ ও ছাগল, 
দুগ্ধ, চর্ম এৰং মাংসের জন্য পালিত হয়। 

ভারতের অন্তান্ত গৃহপালিত পশুর মধো শুকর, দাদ, তশ্ব, উদ ও 

জশ্বতর গ্রধান । হীসমুরগীর (১০010.5) পালন ভারতের প্রতি গ্রামেই 
রহিয়াছে । পুণা, গুরুদ[সপুর ও মার্গুম্ (কেরাল।)-এ হাসমুরগী পালনের 

সরকারী কেন্দ্র আছে । ১৯৫৬ সালে ভারতে ৯'৫ কোটি ঠাসমুরগী এবং ৮ৎ 

লক্ষ অস্তান্ত গৃহপালিত পশু ছিল। স্থন্দরবন, -মপ্যপ্রধেশের বনভূমি এবং 
আসামের পার্বতাভৃমি হইতে প্রচুব মধু সংগৃভীত হয়। কোয়েম্বাটেোর» 
মহাবালেশ্বর, সোধপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মধুমর্গিক1 পালনের কেন্দ্র রহিয়াছে । 

জান্তৰ অম্পর্দ (401170981 1010005)-_-ভারতেরজান্তন সম্পদের মধ্যে 

পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম, অস্থি প্রভৃতিই প্রধান । পাঞ্জাব, উঃ প্রদেশ 
(গাড়োয়াল, আলমোড়া ও নৈনিতাল ), বাঁজস্থান (বিকানীর ), কাশ্সীর ও দহ. 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পশম পাওয়া যায়। ভারতীয় পশম শিক. 
শ্রেণীর । ভারতে গড়ে বাধিক প্রায় ৭২ কোটি পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয়, তবে 
ইহার মাত্র ২'৪ কোটি পাঃ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্টাংশ 
বিদেশে রঞ্চানী হইয়] যায়। বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ১৬ কোটি টন, 
উৎককষ্ট শ্রেণীর পশম আমদানী হইয়। আসে। দুগ্ধ উৎপাদনে ভারত পুথিবীঞ্তে 
যুক্তরাষ্ট্রের পরই দ্বিতীয় স্ান অধিকার করে । ১৯৫*-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালেঃ 
ভারতে যথাক্রমে ১৭ ও ১৯ কোটি টন দুগ্ধ উত্পাদিত হয়। ১৯৬০-৬১ সালে; 

উৎপাদিত ছৃগ্ধের পরিষাণ ফাড়ায় অনুমান ২২ কোটি টন। ১৯৬৫-৬৬ সালেও 

ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাডাইবে অচ্ভমান ২৫ কোটি টন। উৎপাদিভ, 
দুগ্ধের মধ্যে ৩৮% তরল দুগ্ধ হিসাবে, ৪২% ঘি প্রস্তুতিতে এবং ২০% ক্সীর, 
মাখন, দধি প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হস্থণ! উৎপাদিত দুপ্ধের অল্লাধ গোজাজ 



পশুচারণ ১৮১ 

এবং অধিকার্ধ মহিষজাত। ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি 
ভারতবাপী দৈনিক গডে ৪৭৬ আউন্স দুগ্ধ সেবন করে, তবে দৈহিক 

ক্পয়োজনের দিক হইতে ইহার নিম্নতম পরিমাণ হওয়া উচিত ১০ আউন্স। 

১৯৬১-৬১ সালে দৈনিক দ্ৃপ্ধ সেবনের পরিমাণ দীডায় গডে ৪'৯ আউন্স; 
১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহ।র পরিমাণ দাডাইবে অন্ম!'ন ৫'১ আউন্স। 

নিকুষ্ট শ্রেণীর গবাদি পশু, গাভী প্রণ্ত দুপ্ধোখ্পাদদনের স্বল্পতা, বিস্তৃত তৃণভূমির 
অভাব ও ক্রান্তীয় জলবাধু হেতু এদেশে দুগ্ধজাত দ্রব্যের শিল্প বিশেষ উন্নতি 
লাভ করিতে পারে নাই । ভারতে দুগ্ধজাত দ্রবোব মধো ঘি (পাঞ্জান, উত্তর 
প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ৪ রাজস্থান) এবং মাখন ( আগ্রা, আলিগড, 
বোম্বাই ও কলিকাতা )-ই প্রপান। গত প্রতি বসব ভারতে ১৪ কোটি 

মণ ঘি প্রস্ত হয়। সম্প্রতি বনম্পতি শিল্প প্রসার লাভ করায় এই শিল্প 
বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত ভইতে নাসয়াছে 1 বোদ্ধাই, ব্যাঙ্গালোর, কলিকাতা, বব", 

রাজকোট ও আলিগডে আধুনিক ডেয়ারী ফাম রতিয়াছে। জ্ঞারতের বিভিন্ন 

বধ্যাগার হইতে প্রতি বহসর প্রায় ৫০,০০* টন চর্ম সংগৃহীত হয়। যুক্তরাষ্ট্র 
জার্মানী, যুক্তরাজা, ফান্স প্রভাতি দেখে ভাব্তীয় চর্ম রপ্তানী হয়। কানপুর, 
আগর, কলিকাতা, দিল্লী ৪ মাদ্রাজ চর্মশিল্পের কেন্দ্র। 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা! ও পশুকৃষি (401709] 05591980017 

'হ15067 চ1ড5 6৪ 015185):-- ভারতীয় পশুকৃষিব নানাবিধ উন্নতিকল্লে 
প্রথম পরিকল্পন।র কাষকালে (১৯৫০-৫১--১৯৫৫-৫৬) মোট ৮ কোটি টাকা 
ব্যগ্িত হয়। এই পরিকল্পনাকালে কৃত্রিম প্রজনন-কেন্ত্র-লমেত প্রত্যেকটি 
কেন্দ্রে চারটি পথক পথক শাখা-সমন্থিত ১৪১টি গ্রাম্য গোপালক কেন্দ্র এবং 

২৫টি গোসদন২ স্থাপিত হয়। এই পরিকল্পনার কাধক্কালে ৬৫০টি নৃতন 
পশ্ড চিকিৎসালয়৪ স্থাপিত ভয়। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাবকাণে (১৯৫৫-৫৫--১৯৬০-৬১) ভারতীয় পশু- 

ক্লষির নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাবস্থচী বাবদ মোট ব্যয় হয় ২১ কোটি টাকা। 
এই পরিকল্পনাকালে-(১) প্রত্যেকটিতে ৬টি করিয়া শাখা সমেত ১৯৬টি নৃতন 
গ্রম্য গোপালন-কেন্ত্র ও ৩৪টি নৃতন গোসদন স্থাপিত হয়, প্রথম পরিকল্পনা- 

কালে স্থাপিত গোপালন-কেন্ত্রগুলির মধ্য ১১৪টি কেব্দজ্রের সম্প্রসারণ করা হয় 
এবং ২৪৬টি গোশালায় উন্নতি সাধ্ন কর। হয়। (২) অক্ত্রপ্রদেশ, প্রাক্তন 
বোস্বাই রাজ্য, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের অন্তর্গত যাধাবর গবাদি পণ্ড- 

১। অধিকতর ছুষ্ধ টৎপানন্ঞও গবাদি পশুর উৎপাদক! শক্তি বৃদ্ধিকল্ে এই কেন্ত্রগুলি 

শ্থাপিত হয়। 
২। বৃদ্ধ, রুগ্ন ও প্রজনন-শক্তিহীন গবাদি পশুব দুরীকরণ ও পৃথকীকরণের উদ্দেস্তে 

'গোনদনগুলি স্থাপিত হন্গ। এই শ্রেণীর গবাদিপশ্থ বাহাতে প্রজননকার্ষে ব্যবহৃত না হয় 
তহুদ্দেহ্েই এইরাপ ব্যবস্থা । 



১৮২ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

পালকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। (৩) ১৯০০টি নৃতন পশু-চিকিৎসালয় 
এবং একটি পশ্তুখাছ্য-সরবরাহক ব্যাংক স্থাপিত হয়। (৪) প্রায় ৯ কোটি 
গবাদি পণুকে সংক্রামক রোগেব প্রতিষেধক টীক1 দিবার ব্যবস্থা করা হয়।' 

(৫) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শূকর উৎপাদনের জন্য ১৩টি শৃকর-প্রজনন-কেন্দ্র এবং ২৮টি 
শৃকর-পালন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আপ্লিগড ( উত্তর প্রদেশ) ও ভবিণঘাট 
(পশ্চিম বঙ্গ) এই দুইটি অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে একটি কবিয়া মোট ছুইটি শুকব- 
প্রজনন তথ! শুকরমাংস উত্পাদন-কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। (৬) উন্নত শ্রেণীর 
মেষ উৎপাদনে নিমিত্ত ৪টি মেষ-গ্রজনন-কেন্দ্র স্বাপিত হয়! স্থাপীয় মেষ 
হইতে উন্নততব শাবক উৎপাদনে জন্ত এই কেন্দ্রসমূহ হইতে মেষ (পুং) 
৩০৫টি মেষ ও পশম সম্প্রসারণ কেন্দ্রে বর্টিত হয় । মেষ পশমের কর্তন, শ্রেণী- 
বিভাজন এবং বিক্রয়ের প্রতিপাদন কেন্দ্র ভিসাবেও এই প্রজনন কেন্ত্রগুলি 
কার্য কবিতে থাকে । (৭) উন্নততর গৃহপালিভ পশুপক্ষী উত্পাদনের উদ্দেশ্রে 

€টি আঞ্চলিক 'পশুপক্ষী ও হাসমুরগী পালনকেক্দ্র' এবং ২৬৯টি 'পশুপক্ষী ও হাস- 
মুবগী সম্প্রণারণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় । (৮) পশ্চিকিৎস সম্বন্ধীয় ৩টি নৃতন কলেজ 
স্থাপন কব হয় এবং ১৪টি পুরাতন কলেজেব মধ্যে ৫টি কলেজেব সম্প্রসাবণ 

করা হয়। ইজতনগবের “ইগ্ডয়ান ভেটেরিনাবী বিসার্চ ইনস্রিটাট” কেন্দ্রে 
একটি নাতকোত্তর কলেজ স্থাপিত হয় এবং মথুবা, মাদ্রীজ, বোগ্বাই ও পাটনাদ 
একটি করিয়! চারিটি কলেজ ন্নাতকোন্তব পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই পবিকল্পন। 
কালে পশুচিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ যে ৫০০০ জন স্লাতকের প্রয়োজন হয় তাহা এউ 
কলেজগুলি সম্মিলিতভাবে সরবরাহ কবিতে সক্ষম হয়। 

স্কুল হিসাবে দেখা যায় যে দ্বিতীয় পর্বিকল্পনাব শ্ষেবর্ষে গ্রামা গে'পালন 

কেন্দ্রগুলির মোট ২০০০টি শাখ। ছিল এবং ১৯৬০ সাল নাগাদ ৬৭০টি কুত্রিম 
প্রজনন কেন্দ্র ও ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ ৪০০টি পশু চিকিৎসালয় ভাবতে 

বর্তমান ছিল। 
তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে (১৯৬০৬১-১৯৬৫৬৬) ভাবতীয় পণ্ড- 

কষিব সামগ্রিক উন্নতিকল্পে প্রায় ৫৪ কোটি টাক] ব্যয় হইবে বলিয়। পরিকল্পনা 
কমিশন অন্তমান করেন । এই পরিকল্পনা কালে-_(১) গ্রাম্য গোপালন“কেন্ত্র- 
সমূহের পুনর্গঠন কর হইবে এবং প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ১০টি করিয়া পথক পৃথক 
শীখ| ও কয়েকটি প্রজনন কেন্দ্রুও স্থান কর| হইবে । ১৬৮টি নৃতন গোশালার 
পত্তন কর! হইবে এবং এই গোশালাগুলিকে পরবর্তীকালে প্রজনন তথ! ছৃগ্ধ 
উৎপাদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা ভইবে। ২৩টি অতিরিক্ত গোসদন স্থাপন 
করা হইবে । গাভীপ্রতি ছুগ্ধের উৎপাদন এধং কৃষিকার্ধে বাবহৃত বুষের 
সরবরাহ বুদ্ধিকল্পে সুষ্ঠ প্রজননের নানাবিধ ব্যবস্থা ৪ গৃহীত হইবে এবং প্রজনন 
কেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলেই ১১টি বুষপালন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে । (২) গো- 
পালন কেন্জ্রে পণ্তখাগ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধিকল্পে প্রিতিপাদন কেন্দ্রের স্বাপন, পশু 



পণ্চারণ ১৮৩ 

খাগ্য উৎপাদনের উপযোগী বীজের সরবরাহ, উদ্ধৃত্ব পশুখাদ্যের সংরক্ষণ, হুষম 
পশুখাছ্যের ব্যবহার প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে; নৃতন ২টি পশুখাগ্ 

সরবরাহক ব্যাংক এবং একটি পশুখাগ্য ও তৃণভূমি সংক্রান্ত গবেষণ] সংস্থ 
স্যাপিত হইবে । (৩) ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ মোট ৮০০০টি পশু চিকিৎসালয় 
স্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেকটি গোপালন কেন্দ্রেই ন্যুনপক্ষে একটি করিয়। পশ্ু- 
চিকিৎসালয় থাকিবে । (৪) গবাদি পশুব সংক্রামক রোগ নিবারণের এবং 
অবাঞ্চিত গবাদি পশুকে খোজ! করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে । 
ভারতের সমন্ত গবাদি পশুকেই সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টীকা] দিবার 

বাবস্থা ১৯৬৩-৬৪ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ 5ইবে। (৫) ছুইটি আঞ্চলিক শুকর 

প্রজনন তথ। শুকব মাংস উৎপাদন কেন্দ্র, ১২টি শুকর প্রজনন কেন্দ্র এবং ১৪০টি 
শুকব পালন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে । (৬) একটি অশ্ব-প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত 
হইবে। এ কেন্জে ৪৮টি ঘোটকী, ২টি পাল ধবাইবার অশ্ব, ২০টি গর্দভ এবং 

৫টি পাল ধবাইবার গদভ পালিত হইবে । এই বেন্ছ্রটি হইতে বসবে ১২টি 

পাল ধবাইবার অশ্থ এবং ৬টি পাল ধরাইবাব গর্ভ উৎপাদিত হইবে। স্থানীয় 
অশ্ব ও গর্দভ হইতে উন্নততব শাবক উৎপাদনের নিমিত্ত এই অশ্ব ও গর্দভ- 
গুলিকে ১০টি স্তুনিবাচিত পাল ধরাইবাব কেন্দ্রে রাখা হইবে । (৭) ১৫টি 
মেষ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং ১৭টি কেন্দ্রের সম্প্রসারণ করা হইবে। 

এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে প্রায় ২৫০০টি উচ্চ শ্রেণীর মেষ (পুং) গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ল 
মেষপালন কেন্দ্রে প্রেরিত *হইবে। (৮ ৬টি রাজ্যগত ও ৩টি আঞ্চলিক 

ইাসমুবগী পালন কেন্দ্রে এবং ৫০টি হাসমুবগী সম্প্রসারণ তথা উম্নয়ন কেন্দ্রের 

গ্রলাবণ কবা হইবে । এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্থিত হইলে মুরগী প্রতি বাষিক 
ডিম উত্পাদনের ভার ৬০টি হইতে ৭০টি পযন্ত বুদ্ধি পাইবে । ঢুইটি আঞ্চলিক 
হাস প্রজনন কেন্দ্র, ১৭টি হাস সম্প্রপারণ কেন্দ্র, একটি গ্ডা ডিম উৎপাদনের 
কাবখানা এখং হাস্মুধগীর জন্ত ১৫টি খাছ্য উত্পাদন কেন্দ্রও স্কাপিত হইবে । 

(৯) পালিত পশু ও জান্তব সম্পদেব স্বষ্ট ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার প্রবর্তন ; একটি 
বুহদ[মতন € ১৪টি ক্ষুত্রায়তন চামডা ছণডাইবাব, চাম্ডা শুকাইবার ও মৃতদেহ 
ব্যবহারের এবং ২টি ভ্রাম্যমাণ হাড় গুড কারবার কেন্দ্রের স্বাপন এবং 

গবাদি পশুব বীমা বাবস্থার প্রসারণেরও নিদেশ দেওয়া হইয়াছে । (১০) গবাদি 

পশুব উন্নয়নমূলক কার্ষে ব্যাপৃত সংস্কাগুলির মধো সুষ্ঠ সমন্বয় লাধনের উদ্দেশে 
গোসন্বর্ধনার কেন্দ্রীয় সংস্থাটি ১৯৬০ সালে পুনর্গঠিত হয়। গোশালা ও চঞ্া- 
লয়ে নিযুক্ত শ্রমিকদের উত্ততি স্পান ইহার অন্যতম উদ্দেশ্বা। (১১) গুজরাট 
ও বিহারে পশু চিকিৎস| সম্বন্ধীয় দুইটি নৃতন কলেজ স্থাপিত হইবে। এই 
পরিকল্পনাকলে যে ৬৮০০ জন লাতকের প্রযোজন হইবে তাহা পুরাতন ও 
নৃতন কলেজগুলি একযোগে মিটাইতে লক্ষম হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন 
আশ] করেন। (১২) মেষ ও পশম সংক্রান্ত ব্যাপারে মৌলিক গবেষণার 
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উদ্দেশে রাজন্থানে একটি কেন্দ্রীয় মেষ প্রজনন গবেষণা সংস্থা এবং উহার 
তত্বাবধানে পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে একটি এবং নীলগিরি অঞ্চলে একটি-__ 
এই ছুইটি উপসংস্থাও শ্বাপিত হইবে । 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ডেয়ারী শিল্প ও দুগ্ধের সরবরাহ 
€ 108175116 হাওন 10111 501১0150061 [০ 6৪: 1918178 )-- 
প্রথম পরিকজনায় ডেয়ারী শিল্পের উন্নতিসাধন ও দুগ্ধ সরবরাহ বুদ্ধি কল্পে 
৭৮১কোটি টাকা ব্যয়িত তয়। গ্রামাঞ্চল হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া স্বাস্থ্য- 
সম্মত পদ্ধতিতে বৃহৎ বৃহৎ শহবাঞ্চলে দুগ্ধের সরবরাহ করাই ছিল প্রথম 

পরিকল্পনার মৃখ্য উদ্দেশ । দ্বিতীয় পরিকক্সনায় এই বাবদ ১২০৫ কোটি 
টাকাব্যয়িত হয়। এই পরিকল্পনাব কার্কালে বুহদায়তন ভোগকেন্দ্রসমূহে 
ছুগ্ধ সরবরাহের জন্য ৩৬টি ডেয়ারী দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা, ১২টি গ্রাম্য 
মাখন তৈয়ারীর কারথানা, এবং ছুপ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে উদ্ত দ্গ্ধের সৃষ্ট 
ব্যবহারের জগ্ঠ ৭টি দুগ্ধজাত দ্রবা উৎপাদনের কারখানার স্থাপন; ১২টি ডেয়ারী 
দ্রব্য উৎপাদন কারখানার সম্প্রসারণ এবং ডেয়ারী শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের 
শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। 

দিল্ী, পুণা, কুর্গ, কুল, গুণ্ট,র, কোডাইকানাল এবং হরিণঘাটায় 
ডেয়ারী দ্রব্যের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ইতংপূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে এবং সর্ব 
মোট ২৮টি দ্বুপ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনা! বূপায়ণেব বিভিন্ন স্তরে রহিয়াছে । 

অমৃতসর ও রাঁজকোটে ছুইটি ছুপ্ধচজাত দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা এব 
বারাউনি, আলিগড, ও জুনাগডে তিনটি গ্রাম্য মাখন উত্পাদন কেন্দ্র 
বৈদেশিক সহায়তায় স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতে ২২৫৭টি 
সমবায় দৃপ্ধ সরবরাহ সমিতি এবং ৭৭টি দুগ্ধ সরবরাহ সম্মেলন ছিল । 

পরিকল্পনায় ভারতীয় ডেয়ারী শিল্পের উন্নতিকল্পে ৩৬ কোটি 
টাক] বায় হইবে বলিয়। পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন । এই পরিকল্পনার 
কার্যকালে--(১) বাধিক ৯*০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত দুইটি শিশুখাদ্য উৎ্পা- 
দ্নের কারখানা, বাধিক মোট ৫৩০০ টন উত্পাদন ক্ষমতাযুক্ত তিনটি ঘনীভূত 
দুগ্ধ উৎপাদনের কারখানা এবং বাধিক ৬৭* টন উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত একটি 
হুগ্ধ সম্বলিত পানীয় দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইবে । (২) এক লক্ষ 
লোকের অধিক বদতিযুক্ত অঞ্চল সমূহে এবং বধিষণ শিল্পাঞ্চল সমূহে ৫৫টি 
নৃতন দুগ্ধ নরবরাহ পরিকল্পনা গৃহীত হইবে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্ধ- 
কালে গৃহীত দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনাগুলির সম্প্রলাবণ করা হইবে। 
গ্রামাঞ্চলের উদ্ধৃত্ত প্রদায়ী দুগ্ধ কেন্ত্র সমূহে ৮টি গ্রাম্য মাখন উৎপাদন কেন্দ্র, 
৪টি দু্ধজাত দ্রব্য উত্পাদন কেন্দ্র ও ২টি পনীর উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত 
হইবে । (৩) বৃহদায়তন দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র সমৃহের নিকটবর্তাঁ অঞ্চলেই ৪টি 
গবাদি পশুখাস্য উৎপাদনের কারখানা 'ধাপিত হইবে । (৪) ডেয়ারী শিল্পে 
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ব্যবন্ৃত যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য ৪টি কারখানা স্থাপিত হইবে । (৫) 
রেলপথে হিমায়িত কক্ষে হুগ্ধ পরিবহনের ব্যবস্থা কর! হইবে। (৬) সুষ্ঠ কষি 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্টে গ্রামাঞ্চলে সমবায় ভিত্তিতে হ্ষুদ্রায়তন ডেয়ারী কেন্দ্র 
ও মাখন উত্পাদন কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইবে। (৭) গবেষণ। ও প্রশিক্ষণের 
অধিকতর সুবিধার জন্য “গ্ঠাশন্তাল ডেগ্লারী রিসার্চ ইনস্রিট্যুট"টি বাঙগালোর 
হইতে 'কনাল অঞ্চলে স্বানাস্থরিত হইয়াছে । এই পরিকল্পনাকালে উল্ত 

২স্থাটি ঢৃপ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার 

প্রবর্তন করিবে এবং বাঙ্গছলোরের উপকেন্দ্রটি সম্প্রনারিত হইবে । বাঙ্গালে!র, 

এলাহাবাদ, আনন্দ ও আরে অঞ্চলে ডেয়ারী শিল্প সম্পকে উপাধিস্তরের 

শিক্ষাদান এবং আনন্দ ও কনাল অঞ্চলে লাঙক ও ম্লাতকোতর শুরের শিক্ষা] 
দানের ব্যনস্থা কর] হইবে। এই পরিকল্পনা] কালে ৬২৫ জন স্নাতক, ৯৭৫ জন 

উপাপিস্থরের শিক্ষা প্রাপ্ত এবং ১২৩ জন অগ্ান্ স্থরের শিক্ষাপ্রাধু* এই 

মোট ২৮৩০ জন ডেয়ারী শিল্পে শিক্ষাপ্রাপ্ধ লোকের প্রায়োজন হইবে । 

প্রশ্নে ত্র 

1, 00501156 0176 79010501108] 00212070191 £1951106£100005 0611) ৮৮০0210 

81101711086 0762 (00016 006০1018150 ৎ, 

( পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাঁণিজাক চারণক্ষেঞসমূহের বর্ণনা কর এবং উহাদের ভবিষ্ততের 
সম্ভ1বন। নির্দেশ কর |) « (পৃঃ ১৭১-১৭২) 

2,10150055 61521950015 0786 20001700106 5000655$10] 0৮107072261) 01 

28119 181031176, ও 000 10210070906 0917৮ [0:040055 800 ৫6501106 

[70011001190] 0815 16810105301 016 ৬০110. 

(ডেয়ারী শিল্পের গঠন ও প্রসারের অনুকুল অবস্থাগুলি আলোচনা কর। বিভিন্ন ডেয়ারী 
স্ববাসমুহের নাম লিখ এবং পৃথিবীর উল্লেখযোগা ডেয়ারী কেব্রীসমূহের ব্ণন] কর।) 

(পৃঃ ১৭৩-১৭৫ ) 

3. ৬/1)০ 215 0106 501201010125 0 30200655501 0196 00101610194 01000000017 
01 0০)? 8105 0176 19011101158] ৮৮০০] 0:048011 00010066501 0706 01010 250 
11010206 0176 18926001001 50110 02806 11) ৮5০01, 

(বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশম উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাগুলি লিখ । পৃথিবীর প্রধান প্রধান 
পশম উৎপাদক অঞ্চল সমূহের নাম লিখ এবং পশম বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্দেশ কর ।) 

(পৃঃ ১৭৬-১৭৯) 

4. 10013090585 006 0৬৮০10010610 01 21010058] 121001176 1 10318. 51080 816 
06 10000108700 201005] 70:০00055 2 ৬/৪ 50505 15955 0601) 08061) এ] 20615 
৪015 00 1102056 0110082] ০5021019210 ৫0115117617 [1015 ? 

. (ভারতের পশুচারণ শিল্পেরট্সন্বদ্ধে যাহা ভান লিখ । ভারতের জাস্তব সম্পদগ্ডলির নাম 
লিখ। বর্তমান কালে ভারতীয় পশুকুষি ও ডেয়ারী শিল্পের উন্নতিকল্লে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্থিত 

হইয়াছে ও হইতেছে তাহা নির্দেশ কর |) (পৃঃ ১৮১৮৫) 



নবম অধ্যায় 

মৎস্য চাব 

মস্ত ম।নবেব অন্ততম প্রধান খাছ্া। পূর্বে কেবলমাস্ত স্থানীয় চাহিদা! 

মিটাইবাব জন্যই মৎশ্রোব চাষ করা হইত, কিন্তু বর্তমানে যানবাহনের দ্রুত 
উন্নতি ও উন্নত ধবণেব মৎস্য সংবঙ্ষণ ব্যবস্থার গ্রবর্তনেব ফলে মংস্য অন্তত ম 

আত্তর্জাতিক পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং মতন্তের চাষ একটি প্রধান 
বাণিঁজাক শিল্পে পবিণত হইয়াছে । 

শ্রেণীবিভাগ (01855127086107)- আহরণ ক্ষেত্রেব তারতম্য অন্ুুঙ্গাবে 
মতম্তগুলিকে সাধাধণতঃ ই ভাগে বিভক্ত করা যায়' (১) নদী, হ্বদ, পুকুব, 
বিল প্রভৃতি হইতে যে সমস্ত মৎস্য ধৃত হয ভাহাদিগকে পরিস্কৃত বা স্বাদু- 
জলের মণ্ত্য (£:691) ছ৪61 51) ) এবং (২) সমুদ্র হইতে যে সমস্ত মৎস্য 

আহরণ কর! হয় তাহাদিগকে সামুদ্রিক মণ্ত্য (5০2 89১) বলে। 
সামুত্রিক মত্গক্ষেত্রগুলিকে আবাব অবস্থানভেদে উপকুজীয় মতন্যক্ষেত্র 
(008581 131)6165) এবং গভীর সমুদ্রের মবস্থক্ষেত্্র (1062 992 

151261%28 ) এই ছুই ভাগে বিতক্ত করা চলে। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে মৎস্য 
ও মৎশ্য চাষ বলিতে আমরা সাধারণতঃ সামুদ্রিক মস্যই বুঝিয়! থাকি । গভীব 
সমূব্রে তিমি, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজ প্রাণী শিকাব এরং উপকূল হইতে কৃত্রিম 
মুক্তা; প্রবাল, শঙ্খ গ্রভৃতি সংগ্রহও এই শিল্পের অন্ততূক্তি। 

, ছাত্ত্যক্ষেত্রসমুছের বৈশিষ্ট্য (8 1081 0158180€67196108 04 (176 

108]01 01:10. 1181)61168 )- পৃথিবীর বৃ মংশ্যপালন ক্ষেত্রগুলি 

লক্ষ করিলে বুঝা যায় যে, সামুদ্রিক মৎ্য চাষের ক্ষ সাধারণতঃ নিয়্লিখিত 
'অবস্থাগুলি বিশেষ অনুকুল--(১) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রগুলি গ্রধানতঃ 
নাতিশীতোফ অঞ্চলে ('[200650 18000065 ) সীমাবন্ধ। কারণ, 

(ক) ত্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে মৎস্ত দ্রুত পচনশীল বলিয়া মৎশ্য 
ব্যবসায় গ্রচেষ্টা তেমন সংঘবদ্ধভাবে গভিয়! উঠে নাই । (খ) ক্রাত্তীয় অঞ্চলের, 
মহন্ত গ্রায়শঃই অথাগ্য এবং বিষাক্ত হয়। (গ) কোন্ডীয় অঞ্চলের একই স্থান 
হইতে একই প্রকারের মত্ত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। কিন্ত 
নাতিগ্রতোফ অঞ্চলের কোন নির্দিষ্ট স্থান ছইতে একই প্রকারের বন্ছসংখ্যক 
মতন্য পাওয়! যায় এবং উহ্বাদ্দের অধিকাংশই মাচষের থাম্তন্পে বাবধত হয় ॥ 
(ঘ) মধ্য শিল্পে প্রচুর সুলভ শিল্পশ্রমের গ্য়োজন। নাতিশীতোষ অঞ্চলের, 
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ধীবরের1 কর্মঠ ও শ্রমনিপুণ বলিয়া এই অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে মৎস্ত চাষ 
হুয়। কিন্তুক্রান্তীয় অঞ্চলে লোকবসতি নিবিড হইলেও প্রতিকূল জলবায়ু হেতু 
এতদঞ্চলের ধীবরের' শ্রমনিপুণ ও কর্মঠ নহে । (ড) শীতল ও উষ্ণ সমূদ্রজোতের 
মিশ্রণস্থলগুলি মত্স্তপালনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী । নাতিশীতোফ অঞ্চলে 
শীতল ও উষ্ণ সমুদ্রশ্রোতের যিশ্রণ অধিক হয় বলিয়া এ অঞ্চলেই প্রচুর 
পরিমাণে মৎস্থ ধৃত হইয়া থাকে । (চ) নাতিশীতোঞ্ অঞ্চলের মৃত জলবামু 
এই '্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে একটি প্রধান কীরণ। 

(২) মহাদেশ-সন্গিহিত অগভীর জমুভ্র এবং মগ্নভুমি (5029110ঘ 
589) মৎস্য চাষেব পক্ষে প্রকৃষ্ট । কারণ (ক) অগভীর সমুত্রে মতস্যযথা 

উদ্ভিদ ও জুলকীট (70181710017 ) প্রচুব পরিমাণে জন্মিয়া থাকে | (খ) দেশী- 

ভাম্তবস্থ বহু নদনদী ও সমুব্রম্রোতবাভিত আনর্জণ] এবং জীবজস্তর মৃতদেহ 
ভাসিয়া উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত হইলে বিভিন্ন প্রকার মৎস্য উহ! 
হইতেই তাহাদের প্রিয় খাছ গ্রহণ করিয়া থাকে । (গ) মত্স্ত সাধারণতঃ 

অগভীব জলে তীরের নিকট ভিম্ব প্রসপন করে এবং এই সমস্ত অগ্রভৃমিতে 
দলে দলে জমা ভয় | (ঘ) ভগ্ন তটরেখা মস্ত শিকার ও মস্ত বাবসায়ের 

উপযোগী । 
অতএব পৃথিবীর উল্লেখযোগা মংস্ত-আহরণ ক্ষেত্রগুলির অবস্থান লক্ষ) 

করিলে দেখা যায় ধে, উহবাব! সাধারণতঃ সমূত্রীর হইতে কয়েক শত মাইলের 
মধো অগভীব জলে অবস্থিত এবং ইহাবা প্রধানতঃ নাতিশীতোঞ্ অঞ্চলেই 

সীমাবদ্ধ। তবে সামুদ্রিক মংস্থাশিল্প সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে 
উপবোক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলি বাতীতও কতকগুলি অন্কুল অর্থ নৈতিক 

অবস্থার গ্রয়োজন।-_যেমন, (১) সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চল-সমূহে কষি ও শ্রমশিল্ের 

অন্ুপ্রত অবস্থা, (২) বন্দর ও পোতা শ্রয়েব প্রাচুষ, (৩) যানবাহনের জুব্যবস্থা, 

(৪) মহস্থা সংরক্ষণের জন হিমায়ন যন্ত্র ব্বহীরের হৃযোগ-স্থবিধা এবং (৫) 

উৎসাহী ও পরিশ্রমী ধীবরের পর্যাঞ্ধ সরবরাহ । 
শগ্ত্য- আহরণ কষে (৮81০: ৮0110 £151257155 )--পৃথিবীতে 

চারিটি প্রধান গ্রধান মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র রহিয়াছে । যথ।- (১) উত্তর সাগর 

ও ইউরোপের পশ্চিম তীরসংলগ্ন সমুদ্র । এই অঞ্চল কে) নাতিশীতোষমণ্ডলে 
অবস্থিত, ।খ) প্রান্ন সর্বত্রই অগভীব ও মংস্তের বসোপযোগী মগ্ভূমিতে 

( ভগার্স ব্যাংক) পরিপূর্ণ, (গ) শীতল আর্কটিক স্রোত ও উষ্ণ আটলা্টিক 

সমূদ্রশ্রোতের মিশ্রণ-স্থল, (ঘ) গ্রেট ব্রিটেন, জার্ানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, 
বেলজিয়াম, হল্যাণ্, নরওয়ে পরতীতি জনবহুল দেশ দ্বার পরিবেষ্িত এবং (ঙ) 

ইউরোপীয় সদীসমূহ বার পরিবাহিত মৎস্থথাস্ প্রচুর আবর্জনা-পুষ্ট। এই 
সমস্ত কারণে উত্তর সাগর পৃথিবীর একটি বৃহৎ মংস্যপালন-ক্ষে৫জরে পরিগড় 
হইয়াছে । গ্রেট আ্রি্টেন এই অঞ্চভ্ার মৎম্ত-ব্যবসায়ে শীধস্থান আধিকাক 
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করে এবং সমগ্র পৃথিবীতে মত্শ্তপালনশিল্পে জার্পানের পর দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করে। স্কটল্যাপ্ডের উইক,, লারউইক, ফ্রেজারবার্গ, পিটারহেড, 
স্টোনওয়ে, লীথ ও এবারডীন এবং ইংলগ্ডের গ্রীমস্বী, ইয়ারমাউথ এবং 
লোয়েস্টফট্ প্রভৃতি মৎস্য আহরণের প্রধান বন্দর । ইংল্যাণ্ডের বিলিংসগেট 
শহর একটি উল্লেখযোগ্য মতস্য-ব্যবসায় কেন্দ্র। কড, হেরিং, ম্যাকেরেল, 
হাডক, স্তামন প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান মত্ত । লরওয়ের সমৃদ্ধি প্রধানতঃ 
এই উত্তর সাগরের মত্স্য-চাষের উপর নির্ভর করে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, 
সঙ্সিহিত লমূত্রে মতস্তেব ও উপকূল অঞ্চলে পোতাশরস্বের প্রাচুর্, কষিজ ও খনিজ 
সম্পদ্দেব অপ্রতুলত। ইত্যাদি কারণে এই অঞ্চলের মৎস্য-শিল্প এত উন্নতিশীল। 
লাফোটন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ উপকূল সংলগ্ন সমুদ্র হইতে কড ও হেরিং মৎস্য 
অধিক ধৃত হয়। প্রথিবীতে উত্পন্নপুতিমি মৎস্তের তৈলের অর্ধেকেরও অধিক 
নরওয়ে সরববাহ করিয়া থাকে। ফ্রান্জের সন্নিহিত সমুদ্রে সাডিন, 
এযানকোভ ও শুক্তি শিকশর বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মী ৪২নং চিত্র--পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎভ্তকেন্্রসমূহ 

ষ্া. লাব্রাভোর, নিউফা উপ্তল্যাণ্ড, ক্যানাভ1 ও নিউ ইংল্যাপ্ডেন্র উপকৃল- 
ডি উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর--এই অঞ্চল পৃথিবীর অন্থতম শর 
'মতহ্তপালন-ক্ষেত্রে। উপকূলসন্লিহিত স্কানে মৎস্য আহরণ বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
সন্ধিস্ক্তে পীমাবন্ধ। কিন্তু নিউফাউগ্ডল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে অবাধ মতন্ত শিকার 
চলে। এই সমন্ত স্থানের (ক) তীরবর্তাধ্মিঞ্চললমূহে ও ন্দী-মোহনায় জল 

অগভীর এবং (খ) এখানে ল্যাক্রাভোরের শীতল জলশ্রোত ও উচ্চ উপসাগরীয় 
'শ্রোতের দ্িশ্রণ মত্তবাসের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়ার হাটি কয়ে। এই বৃহৎ 
কবি পালন-ক্ষে্জকে গ্রেট ব্যাংক? বড়ো । কড, আ্যাক্ষেরেল। হেক, ছেরিং, 
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হালিবুট প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য । সেপ্ট লরেন্স নদী হইতে চিংড়ি 
শিকার করা হয়। বোস্টন, হালিফ্যাক্স, সেপ্ট জন, মষ্টিল এরং পোর্টল্যাণ্ড এই 
অঞ্চলের প্রধান মংস্যকেন্দ্র। 

(৩) জাপানের তীরসংলপ্রষ্গগুদ্- জাপানের মত্ভ্তপালন ক্ষেত্র উত্তর মেরু 
সাগর হইতে অস্ট্রেলিয়া পর্ধস্ত বিস্তৃত । অগভীর সমুদ্র, বিস্তৃত মহীসোপানের 
অবস্থিতি এবং উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল কিউরাইল শ্রোতের মিশ্রণ হেতু 

এখানে এত বড মৎ্স্তাপালন-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে । সমগ্র মৎস্যের প্রায় 
৮* ভাগই হোক্কাইভো, কোরিয়া, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, হুন্স্থ এবং শাখালিন-এর 
নিকটবর্তী সমুদ্র হইতে ধৃত হয়; সাভিন, হেরিং, বনিটো, চিংড়ি প্রভৃতি 
জাপানের প্রধান মত্স্ত। পরিমাণের দিক হইতে জাপানের মৎস্য আহরণ 
পৃথিবীর মে কোন দেশ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ধৃত মন্তের শতকরা প্রায় 
৮* ভাগই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। খাগ্যের অন্থপষোগী অনেক 
মৎস্য হইতে জমির জন্ত সাব তৈয়ারী করা হইতেছে । এই দেশের উপকূলে 
কুত্রিম মুক্তা সংগ্রহের বাবসায় উল্লেখষোগ্য। 

(৪) আলাম্ক।, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ওয়াশিংটন ও 'অরিগনের নিকটবর্তী 
উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর-_-এই অঞ্চল শ্যামন ও ট্রট ম্ৎস্তের জন্য বিখ্যাত। 
হেরিং, কড ও হালিবুট মত্ম্তও এই অঞ্চলে পাওয়া যায় । ভিক্টোরিয়া, সিটুকা, 
ভ্যান্কুভার, প্রিন্স বূপা্ট দ্বীপ এবং পোটল]গু এই অঞ্চলের প্রধান মতস্যকেন্ত্র। 

উপরোক্ত চারিটি বৃহৎ, মংস্যক্ষের ব্যতীত অন্তত্রও মৎন্তের চাষ হয়। 
পুর্ব গোলাধেব বিতিন্ন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, উত্তর-পুর্ব অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত 
মহাসাগরে অবস্থিত ত্রাস্তীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংপ গ্রভৃতি অঞ্চল 
সন্নিহিত সমুদ্র হইতে মত্স্ত আহত হয়। পারস্য উপসাগরে, লিংহল ও 
ভেনেজুয়েলার সন্নিতিত সমুদ্রে, উত্তর অস্ট্রেলিয়ার নিকটবত্াা সাগরে এবং 
ক্যালিফোিয়া উপসাগরে শুক্তি হইতে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। নরওয়ে ও 
নিউফাউগুল্যাণ্ু-এর অন্তর্বত মেরু সমুদ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে তিমি ও শীল 
শিকার করা হয়। 

বাণিজ্য (1:5)-_মতস্তের বহির্বাণিজ্য অল্প। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র 
ক্যানাডা, নিউফাউগুল্যাণ্, এবং নর ওয়ে গ্রচুর পরিমাণে মস্ত বিদেশে রপ্তানী 
করে। বাণ্টিক রাজা, জার্মানী, দক্ষিণ আমেরিকা, স্পেন, পতুগাল এবং 
ইতালী প্রধান প্রধান মস্ত জামদানীকারক দেশ। 

ভাক্ঞতরর মংস্যাশিজ 

ভারতের মণ্ত্যশিক্প- ভারতের অধিবাসীদের প্রাক্পি ৪০% মহস্তাশী। 
বঙ্গদেশ, বিহার, উড়্িস্তা এবং আসামের অধিবাসীরহি অধিক পরিমাণে 
মৎস্য তক্ষণ করে। ১৯৫০-৫১ সাল্ঞেভারতে প্রায় ৭৪ জক্ষ টন মতন ধৃত হয় 
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১৯৫৫-৫৬ সালে ধৃত মতস্তের পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ১০ লক্ষ টন | ইহার গ্রাস 
৭০০০ সামুক্দিক ও সমুক্রোপকৃলের মৎস্য এবং অবশিষ্ট ৩*% ম্বচ্ছ জলের 
মৎস্য । প্রতি ভারতবাসী বৎসরে গড়ে ৩৪ পাউওড মত্ত ভক্ষণ করে। 
অথচ দৈহিক পুষ্টির জন্য প্রতি পুর্ণবয়স্ক ভারতবাসীর পক্ষে দৈনিক ৩ আউন্দ 
হিসাবে ৫১ পাঃ মৎস্তের প্রয়োজন । অতএব দেখা যাইতেছে ষে বর্তমানে 
চাহিদার তুলনায় অতি সামান্ত পরিমাণ মত্ম্তাই ধৃত হইতেছে । ভারতীয় মতস্ত 
শিল্পের এই অন্ুন্নতির প্রধানতম কারণ এই যে, এই শিল্প সম্পূর্ণরূপে নিয়শ্রেণীর 
জননাধাঁরণের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার] একদিকে যেরূপ কুসংস্কারাচ্ছয়, 
অজ্ঞ ও সন্দেহ প্রবণ, অন্যদিকে তেমনি দরিদ্র । উপরস্ত সমৃত্রে মত্ম্ত ধরিবার 
উপযোগী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাও এদেশে নাই ব্লিলেই চলে । 

ভারতীয় মণন্তের ঞ্রণীবিভাগ-__ভারতে যে সমন্ত মৎস্য ধৃত হয় 
 তাঙ্বাদিগকে প্রধানত: তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) সমুদ্রের 
অণ্ম্য _সধারণতঃ তীর হইতে সমুদ্রের ৫1৭ মাইল দুর পর্যন্ত এই সকল মগ্গ 
পাওয়া যায়। (২) সমুক্রোপকুলের মত্ত প্রধানতঃ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও 
মহানদীর মোহানায়, শাখা ও উপনদীর সঙ্গমস্থলে এবং মহীসোপান অঞ্চলে 
ইলিশ, চিংডি, কাতলা, রোভিত, ভেটকী, চারা, পারসে, ভাঙ্গন প্রভৃতি 
সমুদ্রোপকুলের ম্তস্য ধৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উডিষ্যা, বোম্বাই ও মাব্রাজ 
অঞ্চলেই এই শ্রেণীর মস্ত সর্বাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। অভ্তগ্ন 

তটরেখা, মৃহীসোপানের সংকীর্ণতা, পোতাশ্রয়ের অগ্রতুলতা এবং মতস্ত 

শিকারের আদিম পদ্ধতি হেতু সামুদ্রিক ও সমুপ্রোপকুলের মত্স্ত শিল্প ভারতে 
তাদ্বশ উন্নতি লাভ কবে নাই। সম্প্রতি সামুদ্রিক ও সমুক্রোপকৃলের মত্স্তশিল্পের 
উন্নতিকল্পে ভারত সরকার বিশেষ চেষ্টিত রহিয়াছেন। (৩) দেশাভ্যস্তরের 

স্বচ্ছজলের মগ্ত্য-__ আভ্যন্তরীণ জলভাগ হইতে যে সমস্ত মৎস্য ধর! হয় 
তাহাদিগকে দেশাভ্যন্তরের স্বচ্ছজলের মত্ম্তয বলে। কাতলা, ইলিশ, রুই, 
মুগেল, গলদাচিংড়ি, কই, মাগুর, পুটি প্রভৃতি এই শ্রেণীর মত্স্থ | দেশাভ্য- 
স্তরের মতস্ত স্থানীয় চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। পরিকল্পনা! কমিশন 
এইরূপ অনুমান করেন যে ১৫* লক্ষ একর পরিমিত আভ্যন্তরীণ জলভাগ হইতে 

বর্তমানে মৎস্য ধর! হইতেছে । ত্ববে জলাশয়সমূহে কচুরীপানার প্রাছুর্ভাব, 
বৃহদাকার সেচব্যবস্থার প্রবতন হেতু পুক্করিণী, বিল প্রভৃতির অযত্র, হাজামজা 
নদনদী ও খাল-বিলের সংখ্যা বুদ্ধি, বিভিন্ন স্থানে বাধ দিবার ফলে মত্স্তের 

চলাচল ও ভিম্ব প্রসবের অস্থরিধা ইত্যাদি কারণে ধৃত মৎ্স্তের পরিমাণ ক্রমশঃই 
হ্রাস পাইতেছে। 

ভারতের উল্লেখযোগ্য মণ্ম্যশিক্স কেক্দ্র-(ক) পশস্চিমবজ-_ 
পশ্চিমবঙ্গের জান্ত্যস্তরীণ জলভাগ হইতে প্রচুর রুই, কাতলা, মৃগেল, চিংড়ি, 

ইলিশ গ্রভৃতি মস্ত ধরা হয়। তবে এই ভ্রণীর মতস্ত আহরণের উন্নতির পথে 
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কয়েকটি অন্তরায় রহিয়াছে । বথা_(১)স্বানীয় ধীবরের] অত্যন্ত দরিজ্ হওয়ায় 
এই শিল্প সংঘবন্ধভাবে গড়িয়া! উঠিতে পারে না । (২) বন্ধ ক্ষেত্রে যানবাহনের 
স্থযোগন্থবিধা না৷ খাকায় মৎস্য চালান দেওয়। ভয় না। (৩) ধীবরের! কষুপ্র-বুহৎ 
সকল প্রকার মংস্ত ধরিয়া অল্পকালের মধ্যেই জলভাগকে মতস্তভীন করিয়। 
ফেলে । (৪) মৎস্য চাষের উন্নতি বা নৃতন কোন প্রকার মত্স্ত উৎপাদনের 
ভল্লেখযোগা ব্যাপক প্রচেষ্টা এযাবৎ কাল পধন্ত হয় নাই । (৫) ব্ষকালে 

জলবৃদ্ধি হেতু বহু মতস্তের ডিম্ব ধান্যক্ষেত্র গ্রভৃতিতে ছডাইয়? পড়ে এবং বর্ষা 
শেষে এ সমস্ত স্থানে জণ শ্ুক্ষ হইয়া গেলে ভিযগুলিও নষ্ট হইয়া ষায়। 
(৬) পশ্চিম বঙের মংস্যশিল্প নিকাবীর্দের দ্বার পরিচালিত হওয়ায় মত্স্থয 
বাবসায়ে উহারাই অধিক ল[ভবান হয় এবং ধাঁবরেরা অল্প মুনাফা পাওয়ায় 
মতস্ত পবার তাদৃশ অন্তপ্রেরণ। পায় না। প্রথম পরিকল্পনার কার্ধকালে পঃ 

বঙ্গের ২৫০ একব পরিদিত পরিত্যক্ত জলাশয়,৩৭৮ একর পরিমিত পরিত/)ক্ত 
বিল এবং ১৩৫০* একর পরিমিত ছোট ছোট জলভাগে মংস্য পালনের 
প্রবর্তন কব! হইয়াছে । 

পশ্চিমবঙ্গেব সমুভ্রোপকুলের মওন্যশিল্স কেবলমাত্র ্বন্দরবনাঞ্চলেই 
পরিদুষ্ট হয়। এই অঞ্চলে প্রাত বৎসর প্রায় ₹০ হাজার মণ মস্থয ধরা ধাইতে 
পারে, কিন্তু উহার অতি সামান্য অংশই বর্তমানে আহত হইতেছে । (১) 

যানবাঠনের অন্থবিধা, (২) বিক্রয়-কেন্্র হহতে দূরত্ব, (৩) মত্ম্য-আহরণ- 
কেন্দ্রে ববফ, বাক্স প্রভৃতি সরঞ্জাম এবং ভ্রশুগামী যানবাহনের অভাব, (৪) 

অতস্ত-আঁহরণ কেন্দ্রে খাদ্য, পাণীয় জল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদির 
অভাব ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এই অঞ্চলের মতস্তশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ 

করিতে পাবে নাই । উপরন্ত ধীবরদ্দের নৌকাসমূহ প্রসাবিত সমুদ্রে অধিকদূর 
যাতায়াতের উপযোগী না হওয়ায় তাহার] উপকৃল-সঙ্গিহিত একটি নিদিষ্ট 
এলাক]। হইতে ক্রমাগত মত্ম্য ধবে। ফলে ধৃত মত্ন্তের পরিমাণ ক্রমশ:ঃই হ্রাস 
পাইতে থাকে । এই সমন্ত অস্থবিধ। দূরীভূত হইলে স্থন্দরবন অঞ্চলের মত্স্ত- 

শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ কবিবে বলিয়া আশা! করা ষায়। পশ্চিমবঙ্গে গভীর 
জমুজ্রের মৎ্স্যশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পাবে নাই। তবে সম্প্রতি 
“ডিপার্টমেপ্ট অব্ ফিলারীজ”-এর সহযোগিতায় সামুদ্রিক মস্তশিল্প প্রপার 
লাভ কর্ধিতেছে। 

(খে) উড়িস্যা-_উডিম্ায় সামুদ্রিক এবং আল্ান্তরীণ মতস্যশিল্প সংগঠনের 
প্রচুর স্থযোগ রকিয়াছে ; কিন্ত যানবাহনের স্ৃবিধ! না থাকায় অনেক স্থানেই 
মতস্ত ধরা হয় না। চিনা হদঞ্ইতে প্রচুর মত্ত ধর! হয় এবং পরে দঃ পুঃ 

রেলপথে কলিকাতা, টাটানগর প্রভৃতি স্থানে রগ্ানী করা হয়। পুরীর সমুক্রো- 
পকৃল হইতেও মৎস্য ধরা হয়'। উড়িস্তা হইতে রেলপথে প্রায় ৫৫ হাজার ম* 

মত্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে রধচানী করা হয়। সম্প্রতি উড়িস্তার ব্হ একর 
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পরিমিত আভ্যন্তরীণ জলভাগের পুনরুক্নয়ন করিয়া মৎস্য পালনের প্রবর্তন 
কর] হইয়াছে। 

(গ) অন্ধ, মাদ্রাজ ও কেরালা সামুদ্রিক মণ্স্তশিক্পের ব্যাপক. 
উন্নতির পক্ষে মাদ্রাজ ও অন্ক্রেব ১৭৫০ মাইল দীর্ঘ উপকূলাঞ্চল সন্গিহিত 
৪০১০** বর্গমাইল ব্যাপিয়। মহীসোপানের অবস্থিতি অত্যন্ত উপযোগী । অতি 
পুরাতন পদ্ধতিতে মৎস্য ধর! হয় বলিয়া এই বিস্তৃত মৎস্য-চারণভূমি একরূপ 
অব্যবহৃত অবস্থায় পডিয়1 রহিম্বাছে । মাব্রীজের এই সামুব্রিক মত্ম্য শিকার 
ক্ষেত্রটি- উপকূল হইতে প্রায় ৩ মাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে | দেশীভ্য- 
স্তরের মণ্ত্ঠাশল্স মাদ্রাজে আদৌ বিস্তার লাভ করে নাই । তবে প্রথম পরি- 
কল্পনার কাযকাঁলে মেতুর জলাধারটির সংস্কার সাধনের ফলে বর্তমানে দৈনিক 
৫ টন করিয়া মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা কর] হহাছে। পুর্ব উপকূলে অঙ্কের গঞ্জাম, 

গেবপালপুর, বিশাখাপভ্নম্, কোকনদ, মসলিপত্তম, নেলোর , মার্রাজের 
মাদ্রাজ, পন্দিচেরী, নেগাপত্তম ; কেরালার কোচিন, কালিকট ও মঙীশূরের 
ম্যাঙ্গালোর মত্ন্য ধরার বিখ্যাত কেন্দ্র। কেরালায় ( আর্ণাকুলাম ) সাভিন 
মৎস্তের তৈল ও “গুয়ানো” প্রস্তত হয়। এই তৈল পাটেব কলে এবং সাবান 
ও মোমবাতি তৈয়ারীব জন্য ব্যবহৃত হয়। *গুয়ানো” হইতে উত্রুষ্ট সাব 

প্রস্তুত হয়। এই সাব দাক্ষিণাত্যেব চাবাগানসমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 
এবং সিংহল, ইংলগু, জার্মানী প্রভৃতি দেশেও বপ্থানী হইয়া যাঁয়। মাদ্রাজ 
হইতে বনু শুষ্ক ও লবণাক্ত মস্ত বিদেশে রপ্তানী হয়। কেবালাব কোচিন ও 
কালিকট মৎস্য, তৈল ও “গুযাঁনো” বঞ্ানীব প্রধান বন্দর । মাদ্রাজে হাঙডবের 
যকৃত হইতে তৈল নিষ্কাণনেব সরকারী কাবখানা রতিয়াছে। 

(ঘ) মহারাষ্ট্র ও গুজরাট _ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোতাশ্য়ের প্রাচুষ, মৎস্য ধরার 
উপযোগী বিভ্তুন মহীসোপান, প্রায় সাতমাসব্যাপী অন্তকুল আবহাওয়া, 
উন্নত শ্রেণীর ধীবরের প্রাচুষ প্রভৃতি অন্কুল অবস্তাসমৃত এতদঞ্চলে 

সামুদ্রিক মহন্যশিল্পের উন্নতির সহায়ক | কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড উপকূলের 
নির্ভীক ধীবরেরা প্রচুর সামুদ্রিক মংস্ত ধরে। আভ্যন্তরীণ মওন্যশিল্পের 
উন্নতির জন্ঠ মন্তারাষ্্ সরকাব বিশেষ যত্ববান। মহারাষ্ট্রের ধীবর সমিতির 
উদ্যোগে ধীবরেরা মত্স্ ধবায়, মতস্তের তৈল নিঞ্ফাশনে এবং মৎস্য টিনবন্দী- 
করণে বিশেষ পাবদশ হইয়া উত্ঠিতেছে । কচ্ছ উপসাগর হইতে মুক্তা 
উত্তোলিত হয়। 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ও অগত্যশিক্স (ে?৮০ 56৪: 71858 00 

[00197 11815106 $700565)- আভ্যতুরীণ মণ্ত্য শিল্পের উন্নতিকল্পে 
প্রথম পরিকল্পনার (১৯৫০-৫১/১৯৫৫-৫৬) কার্ধকালে উন্নততর পরিবহন 
ব্যবস্থার দ্বারা মত্স্ত-ডিদ্বের মৃতুযুহারের হ্রাস সাধন, বহু রাজ্যের অস্তর্গত পতিত 
ও অবাবহৃত জলভাগকে আইনের সাহায্যে মহগুক্ষেত পরিবর্তন, বিদি্ 
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রাজোর অন্তর্গত ২৫,০০০ একর পরিমিত মত্ম্তচাষের উপযোগী আভ্যন্তরীণ 
জলভাগের অনুসন্ধান, বুহদায়তন জলাধারগুলিতে মতন্ত-পালন ব্যবস্থার 

প্রবর্তন প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলহ্বিত হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরে 
একটি “কেন্দ্রীয় আভ্যন্তরীণ মত্ম্য গবেষণাকেন্দ্র” ও উহার তত্বাবধানে 
এলাহাবাদ (নদীর মৎস্য), কটক ( পুঙ্ষরিণীর মৎস্য ) ও কলিকাতায় (মোহানার 
মত্স্ত) তিনটি উপকেন্দ্র স্থাপিত হয়। সামুদ্রিক মত্হ্য শিল্পের উন্নতিকল্পে 
নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুপি অন্ুস্থত হয় ২১) খণদান, অধিকতর মৎস্য উৎপাদন 

এবং ইহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ৮*০টি প্রাথমিক ধীবর সমবায় 
সমিতি গঠিত হয়। সরকারী সহায়তাপুষ্ট কেন্দ্রীয় সংঘ এই প্রাথমিক সমিতি- 
গুলিকে মত্শ্ বিএুয় এবং এঞ্জিন, বরফ ও হিমাগার সরবরাহ প্রভৃতি ব্যাপারে 
সহায়তা করিতেছে । (২) গত ৫ বৎসরে বোম্বাই (৬০০), ও সৌরাষ্ট্রে (৪০) 

বু যন্ত্রচালিত নৌকার পত্বন ও অন্যান্য অঞ্চলের নৌকাগুলির গঠন-কাঠামোর 
আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়; (৩) বোম্বাই ও সৌরাষ্ট্রের উপকৃলাঞ্চলে 
৪০ ফ্যাদম গভীরত। যুক্ত সমুদ্রতল হইতে মতস্তয আহরণের উপযোগী ক্ষেত্রের 
অন্রসন্ধান এবং পরীক্ষামূলক ভাবে সমুন্রোপকৃলের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা 
প্রকারের নৌকা ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মত্স্ত আহরণের প্রচেষ্টা কর! 
হয়। (৪) মৎস্য পারবহন ব্যবস্থার সমূহ উর্তি সাধন করা হয়। (৫) 
বোম্বাই, কোজ্জিকোড, ম্যাঙ্গালোর, ত্বিবাস্কর-কোচিন_-এই চারিটি অঞ্চলে 
মোট ৪টি বৃহদায়তন বরফ ও হিমায়ন যন্ত্রের কেন্দ্র স্থাপন এবং অন্থান্থ মৎস্য 
আহবণ কেন্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমায়ন যন্ত্রের স্থাপন করা হয়। (৬) বোস্বাই, 
কারওয়াড, কালিকট, কোচিন ও মাদ্রাজ--এই পাচটি আঞ্চলিক মস্ত কেন্দ্র 
সামুদ্রিক মৎস্য সম্পর্কে নানারূপ গবেষণার প্রবতন করে। এই সমস্ত ব্যবস্থা 
অন্রসরণের ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালে মৎস্য আহরণের পরিমাণ ঈ্লাড়ায় প্রায় ১০ 
লক্ষ টন। প্রথম পরিকল্পনায় মত্ম্শিল্প সংগঠনে মোট ব্যয় হয় ২৮ কোটি 
টাকা। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৫৬/১৯৬০-৬১) আভ্যন্তরীণ মত্ন্য শিল্পের 
অধিকতর উন্নতি সাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ 
করা হয় সামুদ্রিক মওন্য শিল্প সংগঠনের উপর। এতুদ্দেশ্তে নিয়লিখিত 
ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয়।_-(0১) মৎস্য আহরণ পদ্ধতির উন্নয়ন কল্পে প্রথম 
পরিকল্পনায় গৃহীত ব্যবস্থাগুলির ব্যাপকতর অন্থসরণ করা হয় এবং গত ৫ 
বতমরে অতিরিক্ত প্রায় ১৫০০টি ষন্ত্রটালিত নৌকার পত্তন কর] হয়। (২) 
গভীর সমূত্রে মতস্ত আহরণ ব্যঞ্চছার উন্নয়নকল্পে বোম্বাই-এর “কেন্ত্রীয্স গভীর 
সমুদ্রের মতস্ত আহরণ কেন্ত্রু” কতৃক ৪০ ফ্যা্মের অধিক গভীরতাযুক্ত সমুদ্র- 
তল হইতে মংস্ত শিকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, পশ্চিম ও পুর্ব উপকূলের নানাস্থানে 
নৃষ্টনস্নৃতন মৎ্তক্ষেত্রের আবিষ্কার এবং কোচিন, বিশাখাপত্তনম্ ও টিউটি- 
4 
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কোরিন অঞ্চলে তিনটি “মৎস্য ক্ষেত্র অনুসন্ধানী কেন্দ্রের” স্থাপন করা হয়। 
(৩) মৎস্য আহরণের ও তৎসংক্রাস্ত নানাবিধ কাধের উপযোগী করিয়া নৃতন 
নৃতন পোতাশ্রয়েক গঠন এবং পুরাতন পোতাশ্রয়গুলির উন্নয়ন করা হয়। 
(৪) মতস্তের পরিবহন, সংবক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং মত্ম্য ও উপজাত দ্রব্যের 
ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নততর ব্যবস্থা! অবলম্বন কবা হয়। ভাবতের 
কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ রেলপথে ছয়টি হিমায়িত কক্ষে মৎস্য পরিবহনেব ব্যবস্থাও 
প্রবতিত হয়। দ্বিতীয় পরিকষ্জনায় আভ্যন্তরীণ ও সামুত্রিক মতশ্ত সংক্রান্ত 
নানাবিধ শিক্ষা ও গবেষণার ভার মগুপম্-এর “কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মত্ত 
গবেষণ] কেন্দ্র” ও ব্যারাকপুরের “কেন্দ্রীয় আভ্যন্তবীণ মত্স্য গ্রবেষণ। কেন্দ্র? 
এই ছুইটি স*স্থার উপর ন্তস্ত হয়। মতন্ত শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে নানাবিধ 
গবেষণার জন্ত কোচিনে “সেপ্টণশল ফিসারিজ টেকনোলক্তি স্টেশন” স্থাপিত 
হম্ম এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মত্স্ত আহরণ বিষয়ে ধীবরদিগকে 
শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। সর্বোপরি ধীবরদের জীবনমানের 
সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সমবায় পদ্ধতিতে মত্স্য শিল্প গঠনের ব্যবস্থাও এই 
পরিকল্পনা কালে গৃহীত হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্করী করিতে মোট ৯ 
কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং ব্যবস্থাগুলি অন্ত্থত হওয়ায় ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ 
বাধষিক ১৪ লক্ষ টন মস্ত ধৃত হইতে থাকে । 

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬০।৬১-১৯৬৫।৬৬) আভ্যস্তরীণ মণ্ন্য শিল্পের 
সমূহ উন্নতি সাধনের উদ্দোস্তে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে-_€১) মংস্য আহরণ পদ্ধতির উন্নয়নকল্পে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায 
গৃহীত কাবস্থচীর ব্যাপকতর অহ্থসরণ , (২) বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্গত ৫০,০০০ 
একর পরিমিত আভ্যন্তরীণ জলভাগকে, ১৫০০ একব পরিমিত সামুন্রিক উপ- 
কুলাঞ্চলকে এবং ২০০০ একর পরিমিত জলাভূমিকে মত্ত উৎপাদনের 
প্রতিপাদন ন্ষেত্র হিসাবে ব্যবহাব, (৩) পঞ্চায়েৎ সমিতি কতৃক আভ্যন্তরীণ 
জলভাগের উন্নয়ন এবং ধাঁবরদিগকে খণদান ও উৎপাদিত মৎশ্যের ক্রয় বিএয় 
ব্যবস্থার স্থবিধার জন্ত সমবায় সমিতিগুলিব সহিত পঞ্চায়েৎ সমিতি সমৃহ্বে 
হু সমন্বয় সাধন , এবং (৪) ধীবর সমবায় সমিতিগুলির উন্নতি সাধন ও সম্প্র- 
সারণ ও এঁ সমিতিগুলির সহিত সমবায় ক্রয়-বিক্রয় সমিতিগুলির সুষ্ট সমন্বয় 
সাধন ব্যবস্থা অবলদ্বিত হইবে। 

সামুদ্রিক ম্ম্যশিল্পের উন্নয়নকল্পে তৃতীয় পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থা- - 
গুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । (১) মংস্ত আহরণের নৌকায় যন্ত্রসংযোগ 
এবং মণ আহরণের উপযোগী আধুনিক :ন্রপাতি সরববাহের যে কার্ষক্ছচী 
দ্বিতীয় পরিকল্পন! কালে গৃহীত হয় তাহার সম্প্রসারণ করা হইবে এবং ৪০০টি 
নৃতন বস্ত্রচালিত নৌকার প্রবর্তন করা হইবে। (২) বোম্বাই, কোচিন, টিউটি- 
কোরিন ও বিশাখাপতনম অঞ্চলে স্থাপিত “কেন্্রীয় গভীর সমূত্রের মংশ্য 
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আহরণ কেন্দ্র”গুলির সম্প্রসারণ করা হইবে এবং ভেরাবল, য্যাঙ্গালোর, 

পারাদিপ ও পোর্ট ব্রেয়ার অঞ্চলে নৃতন ৪টি “গভীর সমুদ্রের মত্শ্ত আহরণ 
কেন্দ্র” স্থাপিত হইবে। (৩) মত্স্ত মাহরণের উপযোগী নৃতন ৩৫টি বুহদায়তন 
জাহাজের প্রবর্তন এবং ১৬টি বন্দরকে মতস্য ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া তোলা 

হইবে। (৪) বিভিন্ন রাজো ৭২টি বুহদায়তন বরফ ও হিমায়ন যন্ত্র স্থাপন করা 
হইবে। ভারতের পশ্চিম উপকৃলাঞ্চলে, বিশেষতঃ কেরালা, মহীশৃর ও গুজবাট 
অঞ্চলে, মৎস্য জমাইবার ও কৌটাবন্দী করিবার কারখানাও স্থাপিত হইবে। 
(৫) রেলপথে হিমায়িত কক্ষে মতস্য পরিবহন ব্যবস্থার প্রসাবণ কর] হইবে। 
(৬) চাবিটি নৃতন কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মৎস্য আহরণ 
সম্পকিত নানাবিধ গবেষণার প্রবর্তন কব] হইবে । (৭) কোচিনে অবস্থিত 

“সেপ্টণাল ফিসারিজ টেকনোলজি স্টেশন”টি মবস্তশিল্প সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে 
ব্যাপক গবেষণ! কাধ চালাইয়া যাইবে এবং রাজ্যগত মৎস্য দপ্তবগুলিও মংস্য 

'ক্রান্ত স্থানীয় সমন্তার সমাধান কল্পে নিযুক্ত থাকিবে । (৮) মত্স্শিল্প 
সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যাপারে শিক্ষ। দিবার জন্য কোচিনে একটি নৃতন শিক্ষাকেন্দ্র 

স্থাপিত হইবে এবং উত্তার তত্বাবধানে আভ্যন্তরীণ মৎস্যশিল্প সংক্রান্ত ব্যাপাবে 
শিক্ষা দিবাব জন্য উডিষ্যায় ভূবনেশ্বরের নিকটে কৌশল্যাগঙ্গায় একটি উপশিক্ষা- 
কেন্দ্রও স্থাপিত হইবে। 

উপবোক্ত ব্যবস্থাগুলি কাযকবী করিতে প্রায় ২৯ কোটি টাক। ব্যয় হইবে 
এবং এই ব্াবস্থাগুলি সম্পূর্ণ হইলে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ বাধিক ১৮ লক্ষ টন 

মস্ত ধৃত হইবে বলিয়া পরিকুল্পন। কমিশন অন্গমান করেন। মস্ত রগ্তানীব 
পবিমাণও ১৯৬০-৬১ সালের ৬ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়। ১৯৬৫-৬৬ 
সাল নাগাদ প্রায় ১২ কোটি টাকায় দাডাইবে বলিয়া অগ্লুমিত হয়। 

প্রশ্নোত্তর 

পা 072 010591-8] 00201010175 0386 216 010818 ০06115010 01 006 
£7086 05107176 £001745 8150 06500106 01701729)01 (151)106 £10181)08 01 0106 চ00. 
17010806 016509 005 ০110 0806 11) 8519, (৫0১ 0. 41,144, 1455156) 

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান মত্হক্ষেগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর এবং পৃথিবীর প্রধান 

প্রধান মত্ত আহবণ ক্ষেঞ্জসমূহের বর্ণনা কর। সংক্ষেপে মতন্তের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
নির্দেশ কর |) (পৃঃ ১৮৬-১৮৯) 
২ 706507596 006 06610710617 06059131716 11)00:805 হাঃ [15018 205 5006018] 

16161617066 0০0 0086 0৫ ৬5507361789] (60. 00. 59) 

(ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের মত্য শিল্প সম্পর্কে যাহ! জান লিখ 1) (পৃঃ ১৮৯-১৯২) 
3, [38526 06 00695001658 (09139610621 ৪.0079050 03211580106 51৮৫-62:: 

[0181 02011005101 006 ৫6৮61010961) 0£ 1100181 £151)21765, 

(ভারতীয মত্্তশিল্পের উন্নতিকর্সে্টিপঞ্চবার্ধিবী পবিকল্পনায় যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলঙ্থিত 
হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ কর । ) (পৃঃ ১৯২-১৯৫) 



দশম অধ্যায় 

খনিজ সম্পদ 

খনিজ (7117.61815)_ন্বভাবত্ঃ একই উপাদানে গঠিত বা সামান্থ 
পরিবতিত যে সকল রাসায়নিক প্রব্রয়াজাত যৌগিক পদ্দার্থ শিলাস্তরে দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহাদিগকে খনিজ বলে। যেমন--কয়ল, খনিজ তৈল ইত্যাদি । 
খনিজ মাত্রই যে খনি হইতে খনন করিয়া বাহির করিতে হয় এমন নহে ; কখন 
কখন ইহা ভূমির উপরিভাগেও পাওয়া যায়-_যেমন, হ্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি । 

খনিজ দ্রব্য ও খনিজ শিল্পের বৈশিষ্ট্য (দ6860169 01 17011001815 

8580 100177117£)__খনিজ শিল্পের কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে। প্রথমতঃ খনিজ পদার্থের জন্ম অতীতের ভূসংস্থানের উপর 
নির্ভরশীল, মানুষের আয়ত্তাধীন নহে । অতীতের ভূসংস্থানের উপর নির্ভরশীল 
বলিয়। খনিজ সম্পদ পৃথিবীর সবত্র সমভাবে বন্টিত নহে । উদ্বাহরণন্থরূপ বলা 
যাইতে পারে যে পৃথিবীর ৯*% নিকেল আসে ক্যানাডার অণ্টেরিও রাজ্য 
হইতে এবং পটাশের প্রায় সমন্ত অংশই আসে ফ্রান্স ও জার্মানী হইতে। 
অন্তান্ত খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
খনিজ সম্পদের পরিমাণ একান্ত সীমাবদ্ধ এবং ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ইহা 
ভ্রুত নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়! প্রত্যেক দেশই 
আখিক দিক হইতে গুরুত্বপুর্ণ খনিজ সম্পদের জন্য অধিকসংখ্যক খনির উপর 
অধিকার স্থাপনে সচেষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে খনিজ 
সম্পদের নিঃশেষ এবং অঞ্চলবিশেষের সহিত ইহার অবিচ্ছেদ্ধ সংযোগ হেতু 
খনিজ দ্রব্যের হ্যায় অপর কোন সম্পদই বিশ্বের রাজনীতিকে এত অধিক 
প্রভাবাস্বিত করিতে পারেন নাই। উদাহরণস্বরূপ মধাপ্রাচ্যের তৈল-সম্পদ 
এবং লোরেনের লৌহ আকরিক সম্পদের অধিকার লইয়! জাতিতে জাতিতে 
বিরোধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । চতুর্থতঃ, থনি যতই নিঃশেষ 
হইতে থাঁকে উহ1 হইতে খনিজ ত্রবোর উত্তোলন-ব্যয়ও ততই বুদ্ধি পাইতে 
থাকে । ক্রমক্ষীয়মাণ উত্পাদনের বিধি (27 0৫ [01001015171776 [.৪001005) 

কষিকাষের পক্ষে যেরূপ প্রযোজ্য খনিজ শিল্পের পক্ষেও তদ্রপ প্রযোজা হহয়া 
থাকে । পঞ্চমতঃ, একবার ব্যবহারেই অধিকাংশ খনিজ সম্পদ নিঃশেষ হহমা 
যায়, যেরূপ কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি ; এ্ডবে কয়েকটি খানিজ সম্পর্দ, যেরূপ 
তাম্র, ন্বর্ণ প্রভৃতি, একবার ব্যবহারেই নিঃশেষিত হয় না বলিয়! ইহাদিগকে 
একাধিকবার ব্যবহার করা যাইতে পারে। যষ্ঠতঃ, থনিজ সম্পূর্দের প্রলোভন 
এবং উহাদের আঞ্চলিক অবস্থিতি মাকে প্রতিকূল পরিবে্যুক্ত অঞ্চলেও 
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উপনিবেশ স্থাপনে উদ্ধদ্ধ করে। নাইট্রেট সম্পদের জন্য চিলির আটাকাম! 
মক্ক অঞ্চলে এবং স্বর্ণের জন্য পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে লোকবসতি 
ইহারই উল্লেখষোগ্য দৃষ্টান্তস্বল ; এবং সপ্তমতঃ, প্রতিকূল পরিবেশযুক্ত 
অঞ্চলে অবস্থিত খনিসমৃহ একবার নিঃশেষ হইয়া গেলে খনির শ্রমিকের! 
অপর কোন খনির সন্ধানে অন্স্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়; ফলে, 
খনিজ সম্পদের আহরণ বহুক্ষেত্রে মানষকে যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করিতে 
বাধা করে। 

কৃষিজ ও খনিজ শিল্পের তুলনা (00701987750. 16267) 19177) 

1178 8190. 1017917)6)-_রুধষিজ ও খনিজ শিল্পের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত 
হয়। প্রথমতঃ, খনিজ পদার্থের জন্ম অতীতের ভূসংস্থানের উপর নির্ভর করে, 
কিন্ত কধিজ দ্রব্যের উৎপাদন বর্তমানের জলবায়ু ও মৃতিকার উপর নির্ভরশীল। 
দ্বিতীয়তঃ, রুষিকার্ধ মানুষের আয়ত্বাধীন, সেইজন্য শশ্যাদি প্রচুর উৎপন্ন হইলেও 
পুনরুৎপাদনের উপায় রহিয়াছে, কিন্তু খনিজ দ্রব্যের কণামাত্র হ্ষ্টি করিবার 
ক্ষমতা কাহারও নাই । খনি হইতে খনিজ দ্রব্য ক্রমাগত উত্তোলনের ফলে 
খনি নিঃশেষ তইয়। ধায় বলিয়া খনিজ দ্রব্যের আহরণকে লুগঠনবৃত্তি বল! হইয়া 
থাকে। তৃতীয়তঃ, কৃষিজ দ্রব্যাদি, বিশেষত: খাদ্যশস্য, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও 
নিত্যব্যবাখ বলিয়া ইহাদের চাহিদা সকল সময়েই প্রায় সমান থাকে; কিন্ত 
থনিজ দ্রব্যের চাহিদ। জাঙ্তিগত অর্থনৈতিক উন্নতি ও অবনতির সহিত 

পধায়ক্রমে বুদ্ধি ও হাস প্রাপ্ত, হয়। 

খনিজ দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ (00185511108110। 01 0518)018195)-- 

শিল্প ও বাণিজ্যে যে সমস্ত খনিজ দ্রব্য প্রতিনিয়তই ব্যবহৃত হইতেছে তাহা- 

দিগকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায় :-(১) ধাতব খনিজ 
(006091110 101061815 )--ইহাদের আবার চারিটি উপবিভাগ রহিয়াছে £-- 

(ক) মূলাবান ধাতব খনিজ (19:6০1009 17066915 )_ ন্বর্ণ, রৌপা, প্র্যাটিনাম ২ 

(খ) অন্তাজ লৌহবগাঁয় ধাতব খনিজ (:£57:003 0266915 )__লৌছ ; (গ) 
অস্ত্যজ অলোৌহবগাঁয় রি রা [1020815 ) ধাতব থনিজ-__তাম, দত্ত, 

সীসক, রাং, আালুমিনিয়াম প্রভৃতি ; (ঘ ) লৌহসংকর ধাতব খনিজ (£51০- 
8110955 )-_-মাঙ্গানীজ, টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, নিকেল, মলিবডেনাম, ভানে- 
ভিয়াম প্রভৃতি | (২) অধাতৰ খনিজ (7,017-0,2691110 10110619815) ইহাদের 

আবার তিনটি উপব্ভাগ রহিয়াছে £_( ক ) স্বাপত্য-শিল্লে ব্যবহৃত থনিজ 
(9000০00158] 10107619819), যেমন আযস্বেস্টস্, আাস্ফাণ্ট, জিপসাম প্রভৃতি; 

(খ) রসায়ন শিল্পে ব্যবহৃত খনিজগ্গ 01১651০8] 1011761215), যেমন গম্ধকঃ লবণ, 

পটাশ প্রভৃতি ; এবং (গ) বিবিধ কার্ষে বাবহৃত খনিজ (0015061197)2005 

[7170618]5 ), যেমন অভ্র, গ্রাফাইট, রত্বু প্রভৃতি । (৩) খনিজ জ্বালানী 

(6] 108061815 )- কয়লা, খনিজ &ঁতল ইত্যাদি । 



১৯৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

উল্লেখযোগ্য ধাতব খনিজ-অঞ্চলসমূহ (00001901510 106651116 

0709 7£6€8079 01 086 ০:1)- বিভিন্ন মহাদেশের অন্তর্গত লিমছিসিও 

অঞ্চলসমূহ ধাতব খনিজ ভ্রবো সমৃদ্ধ । 
(কে) উত্তর আমেরিকার (১) 'লরেন্দীয় শীল্ড অঞ্চলে লৌহ, নিকেল, 

স্বর্ণ, রৌপ্য, কোবাণ্ট, তাত্র প্রভৃতি ধাতব পদার্থ ও খনিজ তৈল, এবং (২) 
পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে তাত্র, স্বর্ণ, রৌপা, সীনক, দস্তা গ্রভৃতি প্রচুর পাওষা 
যায়। (খ) দক্ষিণ আমেরিকার (১) আন্দিজ পর্বতাঞ্চলে তা, প্্যাটিনাম, 
রা, টাংস্টেন, স্বর্ণ এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ এবং (২) পুর্বদিকের মালভূমি 
অঞ্চলে লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, বর্ণ, রত্ব প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। (গ) মধ্য ও 
দক্ষিণ আফ্রিকার কেলাসিত শিলাম্তরযুক্ত অঞ্চলে পাওয়া যায় স্বর্ণ, হীরক, 
তা, ক্রোমাইট প্রভৃতি ধাতব পদার্থ। (ঘ) কেলাসিত আগ্নেয় ও রূপাস্তবিত 

শিলান্তরযুক্ত দক্ষিণ ও পশ্চিম অস্ট্রে লিয়ার স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, দস্তা প্রভৃতি 
পাওয়। যায়। (উ) পুর্ব-এশিয়ার দক্ষিণে কোরিয়! হতে উত্তরে ওখটস্ক সাগব 
পর্স্ত এবং সেখান হইতে পশ্চিমাভিমূখে ইয়াযোনয় পর্বত, বৈকাল হুদ, লাযান 
ও আলটাই পর্বতমালা হইয়া দক্ষিণ সাইবেরিয়! পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচুব 
ধাতব পদার্থ পাইবার সম্ভাবন। রহিয়াছে । দক্ষিণ-পুর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার 
মালভূমি অঞ্চলে রাং, তাত্র, টাংস্টেন এবং অন্ান্ত ধাতব খনিজ পাওয়া 

যায়। (চ) দক্ষিণ ইউরোগের পর্তবেষ্টিত অঞ্চল, ভূমধাসাগব সন্নিতিত 

উচ্চভূমি, এবং দক্ষিণ রুশিয়াব ককেশাস পর্বতাঞ্চলেও প্রচুব ধাতব খনিজ 
বিছ্যমান রহিয়াছে । 

স্ুথিলীল্প কস্মেকডি উল্লেহখম্মোগ্য খনিজ সম্পদ 

(১ লৌহবগীযন খনিজ 
লৌহ আকরিক 0:07. 0£6) 

নানাবিধ আকরিক হইতে লৌহ পাওয়া যাঁয়। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত 
চারিটি আকরিকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1৫১) ম্যাগনেটাইট ( রুষ্ণবর্ণ 
ইহাতে প্রায় ৭২% লৌহ থাকে । (২) হেমাটাইট্ (রক্তবর্ণ ), ইহাতে প্রায় 
৭০% লৌহ থাকে । (৩) লিমোনাইট্ (পীতাভ বাদামীবর্ণ) উহাতে প্রায় 
৬০% লৌহ থাকে । (৪) *সিডেরাইট্ (বাদামী ও ধূরবর্ণ ) ইহাতে প্রায় 
৪৮% লৌহ থাকে । লৌহের সহিত ফ্সমন্ত বস্তর মিশ্রণ থাকে উহাদের 
প্রভাবেও অনেক ক্ষেভ্রে লৌছের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। ফসফরাসের সহযোগে 
যেমন লৌহ ভঙ্গুর হুইয়া উঠে, তেমনই সামান্য ম্যাঙ্গানীজ ব1 ক্রোমিয়ামের 
সহযোগে লৌহের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে উৎপাদ্দিত 
লৌহ আকরিকের গুরুত্ব নির্ভর করে উর অন্তর্গত লৌহভাগের পরিমাণের 
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আধিক্য, খননের সহজসাধ্যতা ও স্থলভতা, পরিবহন ব্যবস্থার স্থবিধা এবং 
সংকর শক্তি সম্পদ সরবরাহের প্রাচুর্ধের উপর । 

প্রধান লৌহ আকরিক উগ্পাদক অঞ্চল (5:770795] 1:01. 

015 70:0900156 ০00170169)- “ক্ণউত্তর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর 

৩০%-এরও অধিক লৌহ উৎপাদন করিয়! পৃথিবীতে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করে। 
যুক্তরাষ্ট্রের হুদ অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ লৌহক্ষেত্রসমূহ অবস্থিত । যুক্তরাষ্ট্রে 
মোট উৎপাদনের ৮*%-রও অধিক লৌহ আকরিক সুপিরিয়র হদ-সম্পিভিত 

অঞ্চলসমূহ হইতেই পাওয়া যায়। এতদঞ্চলের আকরিক লৌহ প্রধানতঃ 
(১) মিনেসোটার (৭০%) অন্তর্গত মেসাবি, ভারমিলিয়ন ও কুইন! খনিসমূহ 
এবং (২) মিচিগানের (৩০9) অন্তর্গত মারকোয়েট, মেনোমিনি ও গোগোবিক 
অঞ্চল-__এই দুইটি অঞ্চল হইতেই পাওয়া যামম়। এতদঞ্চলের আকরিক 

প্রধানতঃ উৎকষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইট বর্গাঁয়। হুদ অঞ্চলের আকরিক-লৌহ হুদ- 
পথে মিচিগান ও ইরি হুদ-সংলগ্ন লৌহ ও ইম্পাত কেন্ত্রসমৃহে এবং পিটস্- 
বার্গের লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয় । যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ 
আপালাচিয়ান কয়লাখনির অন্তর্গত আলাবামা রাজোও লৌহ আকরিত হয়। 
আলাবামার লৌহ আকরিক উচ্চশ্রেণীর না! হইলেও উহা হইতে সম্তায় ইম্পাত 
প্রস্তবাত করা ষায়। উইসকনসিন, নিউইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া এবং রকি 
পরতাঞ্চলেও সামান্য পরিমাণ লৌহ আকবিত হয়। যথেষ্ট উৎপাদন সত্বেও 
যুক্তরাষ্ট্র সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশ হইতে আকরিক আমদানী করিয়া 
থাকে । ক্যানাভা ( অণ্টেরিও, আলবার্টা, স্যাসকাচুয়ান, রকি পর্বতাঞ্চল, 
নোভাস্কোসিয়া ও নিউফাউগ্ুল্যাণ্ড ) ও মেক্সিকোতে সামান্থ পরিমাণে লৌহ 
আকরিক পাওয়া যায়। 

২খ) ইউরোপ-_ইউরোপীয় দেশ গুলির মধ্যে লৌহ টি উৎপাদনে 
প্রথম এবং সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীম্ন স্থান অধিকার করে ক্ররান্স। ফ্রান্দের 
লোরেন, নর্মাপ্ডি, ব্রিটানী এবং পীরেনীজ পর্বতাঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক 
পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে লোরেনের লৌহখনিই বিশেষ উল্লেখ- 
ঘোগ্য। স্বাভাষিক অবস্থায় কেবলমাত্র এই খনিটি হইতে গড়ে গ্রতি বৎসর 
প্রায় ৪ কোটি টন লৌহ আকরিত হয়। তবে লোরেনের লৌহ আকরিক 
নিরুষ্ট শ্রেণীর লিযোনাইট বাঁয়। জার্মানীর সিজারল্যা্, ভোজেলস্বার্গ, 
পাইন ও স্তালজিটার খনিতে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। জার্মানীর লৌহ 
আকরিক নিয়শ্রেণীর এবং উৎপাদনের পরিমাণ স্থানীয় চাহিদ। মিটাইবার পক্ষে 
যথেষ্ট নহে । সেই কারণে ফ্রান্স ঞ্ক হৃইডেন হইতে জার্মানী তাহার প্রয়োজনীয় 
লৌহ আকরিকের অধিকাংশই আমদানী করিয়া থাকে। 
অধিকাংশ লৌহ প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চল হইতেই আকরিত হয়--€১) নর্দাম্পটন- 
শায়ার, লিংকনশায়ার ও উত্তর ইয়র্কশায়ারের অন্তর্ভ্ত ক্রীভল্যাও অঞ্চলের 
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খনিসমূহ হইতে--এতদঞ্চলের লৌহ আকরিক নিকৃষ্ট শ্রেণীর; এবং (২) 
কাম্বারল্যাণ্ড ও উত্তর ল্যাঙ্কাশায়ারের খনিসমূহ হইতে । এতদঞ্চলের আকরিক 
উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট বর্গায়। দেশাভ্যন্তরে আকরিকের উত্পাদন মোট 

চাহিদার মাত্র ৫*% মিটাইতে সক্ষম বলিয় যুক্তরাজাকে অন্তান্ত দেশ 
হইতে উৎকষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক আমদানী করিতে হয়। দক্ষিণ ওয়েলস 
সাধারণতঃ স্পেন, আলজেরিয়া ও সিয়েরালিওন হইতে এবং ইয়র্কশায়ারের 
শেফিল্ড অঞ্চল সাধারণতঃ স্থইডেন হইতে উতকষ্ট শ্রেণীর আকরিক আমদানী 
করিয়া থাকে । সুইডেনের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর (ম্যাগনে- 
টাঈট ) লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। উত্তবাঞ্চলের কিরুনাভারা ও গেলিভার! 
লৌহখনি এবং মধ্যাঞ্চলের স্ডেনেমোর1 লৌহখনি জগঘ্িখ্যাত। কয়লাব 
অভাব হেতু স্থইডেনের আকরিক লৌহের অধিকাংশই নাভ্িক বন্দব দিয়া 
বিদেশে রপ্তানী হইয়া! যায়। দঃ সুইডেনের কোপারবার্গ অঞ্চলেও লৌহ 
আকরিত হয়। নরওয়ের উত্তব, মধা ও দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক 
পাওয়া যায়। স্পেনেব বিস্কে উপসাগর-সন্গিহিত স্যানট্যানডার এবং বিলবাও 
প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎকষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক পাওয়া যায় ' দক্ষিণে 
আলমেরিয়ার চতুর্দিকেও লৌহ আকরিকের খনি রহিয়াছে । স্পেনের 
অধিকাংশ লৌহ আকবিক গ্রেটব্রিটেন, ইতালী ও জার্ধানীতে রপ্তানী হইয়া 
থাকে । পৃথিবীব মোট লৌহ আকরিক উৎপাদনের মাত্র ২ ভাগ ইতালী 
উৎপাদন করে । এলব! ছ্বীপেই ইতালীর অধিকাংশ লৌহ আকরিক উৎপন্ন 
হয়। বেলজিয়াম ও লুক্পেমবুর্গ প্রচুর পরিমাণে উৎকুষট শ্রেণীর লৌহ আকরিক 
উদ্পাদ্ন ও রপ্তানী করে। চেকোঙ্্লোভাকিয়া, পোল্যা গু, অস্ট্রিয়া, সথইজারল্যাণ্ড 

এবং যুগ্রোঙ্লাভিয়া লৌহ আকরিকের অন্তান্ত উৎপাদক অঞ্চল। 
। সোভিয়েট রাষ্ট্র__বর্তমানে লৌহ আকরিক উৎপাদনে সোভিয়েট 

রাষ্ট্র পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ইউরোপীয় কুশিয়ার অস্তর্গত (১) 
ইউক্রেনের ক্রিভয়রগ, (২) ইউরালের ম্যাগনিটোগন্ক, (৩) কোল! উপদ্ধীপ, 
(৪) মার্মীনস্ক উপদ্বীপ, এবং (৫) দক্ষিণ ইউরালেব ওর্কঁ অঞ্চলে আক রিক 
লৌহ উত্তোলিত হয়। এশীয় রুশিয়ার অন্তর্গত (১) কুর্বও (২) কুজবাজ 
অঞ্চলেও আকরিক লৌহ পাওয়া ষায়। 

এশিয়া _সমগ্র এশিয়। মহাদেশ পৃথিবীব ৭% লৌহ উৎপাদন করে । 
ভারতের অন্তর্গত উডিষ্যার বোনাই, কেওনঝড, এবং ময়ুরভপ্ের লৌহখনি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও মভীশূরে লৌহখনি রহিয়াছে। , 
ভারতের লৌহ আকরিক উৎকৃষ্ট হেমা্ট'ইট বর্গাঁয় এবং সঞ্চিত লৌহ 
আকরিকের পরিমাণের দিক হইতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিঘন্দ্বী। উত্তর ও 
দক্ষিণ চীনের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বহু লৌহথনি রহিয়াছে । ইয়াংসি 
পত্যক। এবং লাংটাং উপদ্বীপই প্রধান্লৌহ উৎপাদন কেন্ত্র। হনৃস্থর পুর্ব 
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উপকূলের সেনিন খনি এবং হোক্কাইডোর মোরোরান খনি হইতে জাপানের 
অধিকংশ লৌহ আকরিক সংগৃহীত হয়। জাপানের লৌহ অতি নিকৃষ্ট 
শ্রেণির। কোরিয়া ও করমোসাভেও সামান্ত লৌহ পাওয়া যায়। 
মাঞ্চুরিয়ার লৌহক্ষেত্রসমূহ মুক্দেনের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। মালয় ও 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও লৌহ উত্তোলিত হয়। পাকিস্তানে লৌহের খনি নাই 
বলিলেই চলে । 

৬) আফ্ক্রিকা_উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, আলজেরিয়া এবং টিউনিস 
অঞ্চলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে খনিজ লৌহ পাওয়া ধাষ। এই সমস্ত 
খনিজ লৌহ ইউরোপীয় দেশসমূহে রপ্তানী হয়। পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত 
সিয়েরালিওন-এ লৌহ আকরিক উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিনই বুদ্ধি 
পাইতেছে। 

(৮ অস্টে,লিয়1__সিডনীর সন্লিহিত প্রদেশে সামান্য পরিমাণে লৌহ 
পাওয়া যায়। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আইরন নব (11019 [2009৮) নামক অঞ্চলের 
লৌহ আকরিক অতিশয় উচ্চশ্রেণীর | 
প দক্ষিণ আমেরিকা ব্রাজিল ও চিপিতে অনেক লৌহখনি 

বহিয়াছে বলিয়। অচ্ছমিত হয় । চিলিব টফো খনি হইতে মাফিন কোম্পানীর 
তত্বাবধানে যথেষ্ট খানজ লৌহ উত্তোলিত হইতেছে । 

বাণিজ্য-_খনিজ লৌহের বহিবাণিজ্য ব্যাপক । ফ্রান্স, সুইডেন) 
লুকোমবুগ, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, মালম্প, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন 
দ্বাপপুজ এবং চিলি প্রচুর পরিমাণে খনিভ লৌহ রপ্তানী করে এবং যুক্তবাজ্য, 
জামানী, বেলজিয়াম, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র অধিক পরিমীণে আকরিক লৌহ 
আমদানী করে। 

(২) আল্লৌহুবর্গায় খনিজ 
ভাজ (0077০) 

তাক্স আকল্সিক (00196: 0:6)--আকরিক তার সাধারণতঃ আগ্নেয় 

এবং বৃপাস্তরিত শিলাম্তরে নানাবিধ দ্রবোর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে । 
রাসায়লিক জব্যাদি মিশ্রিত জলের মধ্যে আকরিক তাত্রচুর্ণকে ঢালিয়। 
দিয়া আকরিকের সহিত মিশ্রিত অন্থান্ দ্রব্যাদি ভাসাইয়া পথক করা হয়। 
এইভাবে তাত আকরিকের মধ্যে ধাতব তাঅের পরিমাণ বুদ্ধি পাইলে উহাকে 
“রিভারবিরেটরী+-চু্লীতে (25605218601 1017১906) উত্তপ্ত ক্রিয়া এবং 

পরে নানাবিধ প্রক্রিয়ায় শোধন ক্রিয়া ভাজে পরিণত কর] হয়। 
তাজ্ের ব্যবছার (00553 ০£০০১০০:)- উত্তম বিদছ্যুত্বাহী বলিয়। 

বর্তমানে বৈছ্যাতিক শিল্লেই তাত সর্বাধিক ব্যবস্থত হইতেছে । অলম্করণে, 

মুদ্রণ শিল্পে, চোলাই করিবার যন্ত্রপাতি নির্মাণে, রং ও পতঙ্গ-বিধ্বংসী উন 



২০২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

তৈয়ারীর জন্ও যথেষ্ট তাম্র বাবহৃত তয়। তারের সহিত দস্তা মিশাইয়। 
পিতল ; নিকেল মিশাইয়! জার্মান সিলভার , রাং মিশাইয়! ত্রোঞ্ এবং 
পিতলের সহিত রাং মিশাইয় কাস' প্রস্তত হয়। 

আঞ্চলিক বণ্টন (7২6510158] 25610161010)- উত্তর আমেরিকা 

তাত্র উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্ান অধিকার করে। এতদঞ্চলে 
পৃথিবীর প্রায় ₹ অংশ তাত্র আকরিত হইয়া থাকে । যুক্তরাষ্ট্রের পুরাতন 
তাত্রক্ষেত্রগুলি মিচিগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তবে খনিগুলি স্থানে স্থানে 
অতিশয় গভীর হওয়ায় উহা] হইতে আকরিক উত্তোলনের বায় অধিক। 
বর্তমানে রকি পর্বতাঞ্চলের-_-(১) আরিজোনা (বিসবি, জেরোম, এবং 

গ্লোব-মিয়ামি খনি) (২) উটাহ (বিংহাম খনি) (৩) মণ্টানা (বাট অঞ্চলের 

খনি ) এবং (৪) নেভাডা (এলি খনি )--এই চারিটি স্থানেই প্রধানতঃ তাত্র 
আকরিত হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে আবার আবিজোনার উৎপাদন 
সর্বাধিক। ক্যানাডার আকরিক তারের উৎপাদনও বিশেষ উল্লেথষোগ্য । 
অণ্টেরিও প্রদ্দেশের সাডবেরী অঞ্চল, কুইবেক প্রদেশের নোরাণ্ডা অঞ্চল, 
ব্রিটিশ কলম্বিয়ার স্বীনা, টেলক্রীক ও ভ্যানকুভার অঞ্চল এবং রকিপবতান্তর্গত্ব 
আলবেনি অঞ্চলে তার আকরিত হয়। ক্যানাভায় পৃথিবীর প্রায় ৮ অংশ 
তাত্র উত্পন্ন হয়। মেক্সিকোর ক্যানানীয়া ও সোনাবা অঞ্চলেও সামান্য 
পরিমাণে তাত্র আকরিত হয়। 

দক্ষিণ আমেরিকা__চিলি তাত্র উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় (পৃথিবীর 
প্রায় ২০% ) এবং তাত্র রপ্রানীতে প্রথম স্বান অধিকার করে। চিলির তাশ্র 
মধ্যভাগের মরু অঞ্চলের অন্তর্গত চুকুইকামাটা ও পেট্রোরিলোস্ খনিসমূহ 
হইতেই আকরিত হয়। তবে এতদঞ্চলের তা আকরিক নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং 

মরু অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় আকরিকের উত্তোলনও কষ্টসাধ্য । চিলির 

দক্ষিণাংশে অবস্থিত ব্র্যাডেন খনি হইতেও তাত্র আকরিত হয় । 
আক্রিকা- আফ্রিকার কঙ্গো রাজ্য হইতে উঃ রোডেশিয়া পযন্ত 

বিস্তৃত অতিবৃহৎ তাত্র বলয়টিতে প্রচুব তার আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়! 
ভূতত্ববিদর। অনুমান করেন। কাটাঙ্গ! অঞ্চলের তাম্র উতরুষ্ট এবং উঃ 
রোডেশিয়ার তাআ্র নিকষ্ট শ্রেণীর । কাটাঙ্গা অঞ্চলের পাণ্ডায় এবং উঃ 
রোভেশিয়ার বোয়ান এ্যার্টিলোপ ও ন্কানা অঞ্চলে তাত্র শোধনাগার 
রহিয়াছে । এতদঞ্চল হইতে অধিকাংশ তখম্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
রপ্তানী হইয়া ঘায়। 

রূশিয়া_ কুশিয়্ার ইউরাল পবতাঞ্চলে ফ্্ীচুর তাত্র আকরিত হয়। সম্প্রতি 
কাজাকন্তান, বলখাস হুদ অঞ্চল, উজবেকিস্তান, এবং আর্মেনিয়াতেও প্রচুর 
তাত্র আকরিত হইতেছে । ![আরল সাগরের উত্তর উপকূলাঞ্চল ব্যাপিয় 

পৃথিবীক্ম একটি অতি লমৃদ্ধ তাত্রধনি সঞ্প্লুতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
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এশিয়া- এশিয়ার অন্তর্গত জাপান তা উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান 
অধিকার করে। জাপানের এসিও, বেসি, কোসাকো, হিতাচী, ও 

সাগানোসাকি অঞ্চলে প্রচুর তাত্র পাওয়া যায়। ওসাক। জাপানের শ্রেষ্ঠ তাত 
শোধন কেন্দ্র। ভারতের ছোটনাগপুরের' অন্তর্গত যোসাবানিতে তাত্র 
আকরিত এবং মৌভাগ্ডারে পরিশোধিত হয় । 

অস্টেলিয়া__কুইন্ল্যাণ্ডের ক্লনকারী ও মার্গান পর্বতাঞ্চলে তাত আকরিত 
তমু। 

ইউরোপ- ইউরোপ তাত্রসম্পদে অতি দরিদ্র তবে বেলপ্জয়াম, জার্মানী 
ও ব্রিটেনে সামান্য পরিমাণে তাত আকরিত"হয় । 

বাণিজ্য 0:৪৭০)-_যুক্তরাজ্য পৃথিবীর প্রধান তাত্র আমদীনীকারক 
দেশ । জার্ানী, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রভৃতি দেশও তাত্র আমদানী করে। 
রপ্তানীকার্ধে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া বিশেষ উল্লেখফোগা । | 

বাং 02) 

রাংআকরিক পে? ০:০)--পৃথিবীর অধিকাংশ রাংই ক্যাসিটেরাইট 
(08556651106), স্টানাইট (90510166), সিলিনড্রাইট (051101165) 
এবং ফ্রযাঙ্কবীইট (চু৪0156166) আকরিক হইতে নিষ্কাশিত হয়। রা 
মৌলিক শিলা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই আকরিত হইয়। থাকে । 

রাং-এর ব্যবহার (083 ০£ 8৫) সহজে কলঙ্ক ধরে না বলিয়৷ লৌহের 
পাতে রাং-এর প্রলেপ দিয় গৃহের ছাদের “টিন”, পেট্রোল তৈলের টিন ও 

প্যাকিং বাক্স নিমিত হয়। সীসকের পাতলা পাতের উপক্ক রাং-এর প্রলেপ 
দিয়া সিগারেট ও চকোলেট মুডিবার রূপালি কাগজ প্রস্তত হয়। রাং-এর 
সহিত তাত্ত্র মিশ্রিত করিয়। ব্রোঞ্জ ও পি মিশ্রিত করিয়] কাসা প্রস্তত হয়। 

আঞ্চলিক বণ্টন (চ২৪৪107.9] 019018102)- পৃথিবীর অধিকাংশ 

৪৩মং চিজ্ঞ--কয়েকটি উললীখযোগ্য খনিজ সম্পদের বপ্টন 
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রাৎ (প্রায় ৭০ ভাগ ) দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার অন্তর্গত মালয় (পেরাক, সেলাঙ্গার, 
পাহাঙ্গ, নেগ্রিসেম্বিলন, জোহোর, কেডা, কেলাণ্টান, পেরলিস ও ক্রেন 
অঞ্চল), ব্রহ্মদেশ (মৌচি, ট্যাভয় ও কারাবুরি অঞ্চল), ইন্দোনেশিয়া (বাংকা, 
বিলিটন, স্মাস্তা ও সিংকেপ অঞ্চল ) শ্বাম ( পাকেট-ত্বীপ অঞ্চল ) ও চীন 
(ইউনান মালভূমি ও কোয়ংসি অঞ্চল) দেশে পাওয়া যায়। মালয় উপদ্বীপ 
হইতে পৃথিবীর অর্ধেকেরও অধিক রাং সরববাহ হয়। ইহ] ছাডা দঃ 
আমেরিকার বলিভিয়া ও পেরু ; আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও কঙ্গো; অস্ট্রেলিয়া, 
যুক্তরাজা (কর্ণওয়াল), জার্মানী, পতুণগাল, রুশিয়া (লেনিনোগর্ক ও ওলোভা- 
য়ানায়া অঞ্চল ) প্রভৃতি দেশেও রাং উৎপন্ন হয়। যাতায়াতের অস্থবিধার জন্য 
বলিভিয়ার রাং সম্পদকে ঠিকমত কাধে নিযুক্ত করা যাইতেছে না, কারণ 
বলিভিয়ার রাং-এর খনিগুলি প্রায় ১৬০০০ ফিটের উর্ধ্বে পর্বতাঞ্চলে 

অবস্থিত। 
বাণিজ্য (75576)-_যুক্তবাষ্ট সবাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাং আমদানী 

করে। ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানী অন্যান্ত রাং আমদানী- 
কারক দেশ। মালয়, ব্র্ষদেশ, শ্টাম ও উন্দোনেশিয়। প্রধান প্রধান রপ্তানী- 
কারক দেশ। 

দত্ত (2100) 

দম্তার আকরিক (2150 0£6)- দস্তা প্রধানতঃ  ম্ফ্যালেবাইট 
(50188151166), ম্মিথসোনাইট (মা0101)50016), ও হেমিমরফাইট  (796]01- 

10020919165) আকরিক হইতে নিষ্ষাশিত হয় । এই সমস্ত আকরিকের মধ্যেই 
দস্ত। ও সীসক মিশ্রিত অবস্থায় থাকে । 

দস্ভার ব্যবহার 0056৪ ০£ 210০)- দল্তা প্রধানতঃ লৌতকে কলঙ্ক 
হইতে রক্ষ। করিবার জন্ত আবরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শুফ তড়িৎকোষ 
নির্মাণে, উষধ, ক্রোঞ্জ ও পিতল তৈয়ারীর কাজে এবং ভাত ও রৌপ্যের সহিত 
খাদ হিসাবেও প্রচুর দস্তা ব্যবহৃত তয়। 

আঞ্চজিক বণ্টন (896107)81] 0156100600)- যুক্তরাষ্ট্র (ওজাক 

অধিত্যকার অন্তর্গত জেপলিন খনি, নিউজাসির অন্তর্গত ফ্রাঙ্কলিন ফানেস 
এবং ইভাহে। বাজ্যের অস্্গত কুযর-ছ্-এলেন খনি), অস্ট্েলিয়। (ব্রোকেনতিল 
ও মাউণ্ট উসা অঞ্চল), ক্যানাডা (বুটিশ কলম্বিয়ার কুটেনে অঞ্চল এবং 

লরেন্দীয় ফলকের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল), জার্মানী, বেলজিয়াম, ইতালী, 
স্পেন, মেক্সিকো, নিউফাউগুলাওড, রুশিয়। (ইউরাল পর্বত, ককেশাশের 
উত্তরাংশ, কাজাকস্থান, ও সোভিয়েট মী এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল), 
যুগোঙ্লাভিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, ব্র্ধদেশ ও জাপান দন্তা উৎপাদন করে। 
আফ্রিকার উত্তর রোডেশিয়ায় প্রচুর দস্তা আছে বলিয়1 অন্গমান করা হয়। দন্তা 
উৎপাদন ও ব্যবহারে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীক্রেপ্রথম স্থান অধিকার করে। 
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বাণিজ্য 0:56)- যুক্তরাঙ্জা, জার্মানী, ফ্রান্স ও ভারত প্রধান প্রধান 
আমদানীকারক দেশ এবং ব্রহ্মদেশ, অস্টেলিয়!, ক্যানাডা ও আক্রিক। প্রধান 
প্রধান রপ্তানীকারক দেশ । 

সীসক (1680) 

সীসক আকর্িক ৫.8৪9 ০:৪)-_সীপকের প্রধান আকরিক হইল 
গ্যালেন। (08119) বা! লেড সালফাইড (690 501017102) 1 ইহা 

সাধারণতঃ দস্তা ও রৌপ্যের সতিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। 
সীসকের ব্যবস্থার (053 ০£1৪৫)- গ্যাস, জল ও নর্দম! প্রভৃতির 

নল পির্মাণ, মুদ্রণ শিল্প, মুদ্রলেখ বস্ত্র, মোটর শিল্প. বিমান শিল্প, ভড়িৎকোষ 
নির্মাণ প্রভৃতি কাধে সীসক বহুল পরিমাণে বাবহৃত হয়। বরং তৈয়ারী, কাচ 
শিল্প, বন্দুকের গুলি তৈয়ারী, সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি নিষ্ীণ প্রভৃতি কার্ধে ও মু 
পাত্র উজ্জ্বল করিবার জন্য সীসকের ব্যবহার দিনদ্িনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

আঞ্চলিক বণ্টন (75£101791 08801000101)- যুক্তরাষ্ট্র পৃথি বীর প্রায় 

এক-চতুর্থাংশ সীঘক উৎপাদন করে। যুক্তরাষ্ট্রে ীসক আকরিত হয় প্রধানত: 
তিনটি অঞ্চলে-_-দাক্ষিণ-পশ্চিম মিশৌরী, জোপলিন অঞ্চল এবং মণ্টানার 
সীমান্তে অবস্থিত ইভাঙহোতে। মেক্সিকো (চিহয়াহুয়া ও শান লুই পোটোসি 

অঞ্চল) ক্যানাডা (ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কুটেনে অঞ্চল, অন্টেরিও, কুইবেক, 
নোভাক্কোশিয়া ও ইযুকন রাজ্য), অস্ট্রেলিয়ার নিউনাউথ ওয়েলন ও কুইনস্- 
ল্যাণ্ড, যুগোষ্গাভিয়া, পঃ জামানী, রুশিয়া, (ককেশাশ, কাজাকপ্তান ও পুধ- 
সাইবেরিয়া), ইতালী, স্পেন, স্থইডেন, যুক্তরাজ্য, জাপান, ব্রহ্মদেশ (শান- 
রাজ্যের বড়ুইন খনিসমৃহ) প্রভৃতি অঞ্চলেও সীসক পাওয়া যাঁয়। 

আ্যালুমিনিয়াম (4100)51811810) , 

আ্যলুমিনিয়াম আকরিক ঞ1001210) 0:০)--গ্রধানতঃ বকঝ্মাইট 

(98৪4%166) ও ক্রায়োলাইট (0150110) আকরিক হইতে আালুমিনিয়াম 
নিষ্কাশিত হইয়! থাকে । বল্পাইটকে চূর্ণ করিয়া উহ্ভার সহিত কিঞ্চিৎ ক্রায়ো- 

লাইট মিশ্রিত করিয়। পবে এ মিশ্রিত খনিজের মধ্য দিয়। বিছ্যুৎ পরিচালিত 

করিলে আযলুমিনিয়াম পৃথক হইয়া! তরল অবস্থায় খণাত্মক দণ্ডে সঞ্চিত 
হয়। পরিশেষে এ তরল আযালুমিনিয়াম হইতে পিগু, পাত, তার প্রতৃতি 
প্রস্তুত করা হয়। আকরিক হইতে আালুমিনিয়াম নিষ্ষাশন করিতে হইলে 
প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন। সেই কারণে ষে সমস্ত দেশে পর্বাঞ্ঠ ও স্থলভ 
জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেই সন্ত দেশেই আকরিক হইতে আযলুমিনিয়াম 
নিষ্কাশিত হইয়া থাকে । 

বল্সাইট উৎপাদনে ফ্রান্স (আল্লস্ পর্বতাস্তর্ণত স্যাভয় অঞ্চলের খনিসমৃহই 
প্রধান ), হাঙ্জেরী, যুগোঙ্সাভিয়া, সুষ্ঠুরনাম, গিয়ানা, রুশিয়! (ইউরাল এবং 
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পরেনিনগ্রাড সন্গিহিত বক্সিটোগ্্ অঞ্চল ) এবং যুজরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য স্থান 
অধিকার করে। ক্রায়োলাইট উৎপাদনে গ্রীনল্যাণ্ডের স্থান সর্বোচ্চে। 

মের ব্যবঙ্থার 00565 ০£ 410098171070)-7শক্ত অথচ 

হাক্কা হাওয়ায় বিমানপোত, মোটর গাড়ী, জাহাজ, রেলগাভীর কামর প্রভৃতি 
নির্ধাণ করিবার জন্ত আালুমিনিয়াম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ।+ গুঁহের 
আসবাবপত্র তৈজসপত্র, বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, রং, 
আতসবাজী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আযালুমিনিয়ামের ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। / 

আঞ্চলিক বন্টন (8:5510781 0856115066070)- “যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, 
ক্যানাডা, ফ্রান্স, নরওয়ে, রুশিয়া, ইতালী, স্থইজারল্যাণ্, যুক্তরাজ্য এবং 

অন্যান্য দেশে আকরিক হইতে আযলুমিনিয়াম নিষ্ষাশিত হয়। ভারতের 
দাক্ষিণাত্য ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচুর বল্সাইট ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে । 
(ভারতের জলবিছুযুৎ উৎপাদন বুদ্ধি পাইলে আযালুমিনিয়াম উত্পাদন বহুল 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আশ কবা যায় / 

বাণিজ্য (7:৪96)- আ্যালুমিনিয়াম (আকরিক বা নিফাশিত) আমদানী- 
কারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ও জাপান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

[ লৌহ-সংকর ধাতু (85::০-৪11০55)-_লৌহের সহিত কোন একটি 
ব। একাধিক ধাতব পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণকে লৌহ-সংকর বলা হয়। 
এরূপ লৌহ-সংকর৷ প্রস্তুত করিতে সচরাচর যে সব ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হয় 
তাহাদের লৌহ-সংকর ধাতব পদার্থ বলে। ইহাদের মধ্যে ম্যাঙ্গাণীজ, 
টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম, নিকেল, মলিবডেনাম ও ভ্যানেভিয়ামহই বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । 

ম্যাজানীজ ৫19:687168০)_ ম্যাজানীজ প্রধানতঃ লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পে, ফেরোম্যাঙ্গানীজ নামক সংকর ধাতৃ ও ম্যাঙ্গানীজ হিল নামক ইস্পাত 
নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক এবং কাচ শিল্পে ও দিয়াশলাই- 
এর উপকরণ রূপে ম্যাঙ্গানীজ ব্যবহৃত হইয় থাকে । 

উগপাদদক অঞ্চল (4:555 ০ 77০08062073) -_ ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে 

রূশিয়! (জজিয়ার চিয়াতুর;ট এবং ইউক্রেনের নিকোপোল অঞ্চল ) পৃথিবীতে 
প্রথম, ভারত (মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উডিষ্থা, মহারাষ্ট্র, মহীশূর) দ্বিতীয়, 
এবং আফ্রিকার ঘান। তৃতীয় স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলন, 
মিশর, কিউবা, চেকোষ্রোভাকিয়া, জার্মানী,ঞ্জাপান, ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্র অতি 
সামান্য পরিমাণে ম্যাজানীজ উৎপাদন করিয়া থাকে । পৃথিবীর মোট উৎ- 

পাদনের প্রান ২০% ম্যাঙ্গানীজ যুক্তরাষ্ট্র আমদানী করে । যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, 
ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান প্রভৃতি দেশগুলিও ম্যাঙ্গানীজ আমদানীকারক দেশ। 
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টাংস্টেন 00088625)--উলফ্রাম আকরিক হইতে টাংস্টেন ধাতু 
নিফাশিত হয়। ইম্পাতে দত সম্পাদনে এবং উচ্চশ্রেণীর তীক্ষধারযুক্ত 
টাংস্টেন-স্ীল নামক ইস্পাতের যন্পাতি নির্ধাণেই ইহ। গ্রধানতঃ ব্যবন্ৃত হয়। 
বৈদ্যুতিক বাতির 'ফিলামেন্ট? প্রস্তুত করিতেও ইহ] ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

টাংস্টেন হইতে প্রস্তত নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ রং তৈয়ারী এবং অন্থান্ত 
বহুবিধ কাধে বাবহাত হয়। 

উগ্পাদক অঞ্চজ (4585 01 71:0000008)-_চীন ও ব্রহ্ষদেশে 

প্রচুর পরিমাণে টাংস্টেন পাওয়] যায়। যুক্তরাষ্ট্র, পতুর্গাল, কোরিয়া, মালয়, 
আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোচীন, শ্যামর্দেশ ও ভারতে টাংস্টেন পাওয়া যায়। 
চীন, মালয়, এবং বলিভিয়৷ প্রধান টাংস্টেন রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, 
জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধান আমদানীকারক দেশ। 

ক্রোমিয়াম (01.:005102))-_ক্রোমাইট আকরিক হইতে ক্রোমিক্সাম 
উৎপন্ন হয়। স্থায়ী উজ্জ্বলতাসম্পন্ন এবং তাপ ও অস্তরোধক ক্রোম-গ্ীল নামক 
ইম্পাত প্রস্তত করিতে ইহ] প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। চামড়া পাক! করিতে, 

রং তৈয়ারীতে, কাচ কলাই করিতে এবং ষধ প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত 
হয়। ক্রোমাইট অত্যন্ত তাপ-সহ বলিয়। ক্রোমিয়াম মিশঅিত মাটি দ্বার। 
তৈয়ারী ইট চুজী-নির্নাণে ব্যবহৃত তয়। 

উৎপাদক অঞ্চল (4:583 0£0709006102)-তুরক্ক ক্রোমিয়াম 
উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। লোভিয়েট রাষ্ট্র, দক্ষিণ, 
রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলন, নিউ ক্যালিভোনিয়া, চীন, ভারত 
ও যুগোশ্লাভিয়াতেও ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়। তুরস্ক, রোডেশিয়া, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, নিউ ক্যালিভোনিয়! এবং সোভিয়েট রাষ্ট ক্রোমিয়ামের প্রধান 

রগ্থানীকারক এবং যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন এবং ফ্রান্স প্রধান 
আমদানীকারক দেশ। 

নিকেল 0101561)- ইহা প্রধানতঃ ইম্পাত শিল্পে, মুদ্রা তৈয়ারীতে, 
মোটর শিল্পে এবং তৈজলপত্র, “জার্মান সিলভার" ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে ব্যবহৃত 
হয়। নিকেল ইম্পাতকে দৃঢ় করে ও কলঙ্ক রোধ করে। 

উৎপাদক অঞ্চল (41585 ০0£ ৮১:০৫০৮০০)--পৃথিবীর মোট 

নিকেল উত্পাদনের প্রায় ৯* ভাগই ক্যানাডাতে ( অণ্টেরিও প্রদেশের 
সাভবেরী খনি হইতে ) উত্পপক্ন হয়। নিউ ক্যালিভোনিয়া,হুইডেন, নরওয়ে, 
রুশিয়াব্রাজিল ও ভারতে সামান্য পরিমাণে নিকেল পাওয়া] যায়। ক্যানাডা, 
যুক্তরাজা, সুইডেন এবং নিউ ক্য্গলভোনিয়! নিকেলের প্রধান রপ্তানীকারক 
এবং যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাষ্ট্র, বেলজিয়াম এবং জাপান প্রধান 

আমদানীকারক দেশ। 
গ্যান্টিমনি (44001700059) ইত প্রধানতঃ মুদ্রলেখ হস্ত, তড়িৎফোষ 
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নির্মাণ ও রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইস্পাতের দৃঢ়তা সম্পাদনে 
এযান্টিমনির বাধহার ব্যাপক | ইহার উৎপাদনে চীন (হুনান ও ইউনান 
প্রদেশ ) পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। মেক্সিকো, বলিভিয়া, ফ্রান্ 
ও যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চল । 

মলিবডেনাম ও ভ্যানেভিয়ামের সংমিশ্রণে ইম্পাত অত্যন্ত নমনীয় 
(40০116) ও দৃঢ় হয়। কাজেই এইরূপ হম্পাতের সাহায্যে যন্ত্রপাতি ও 
কলকজ! প্রস্তুত হয়। মলিবডেনাম উত্তোলিত হয় প্রধানতঃ যুক্তরা্ট 
(৮০-৮৫%), মেক্সিকো (৮%) এবং নরওয়েতে । ভ্যানেভিয়াম উত্তোলিত 

হয় প্রধানতঃ দঃ পঃ আফ্রিকা (৫০%), উঃ রোডেশিয়া (২৫% ) যুক্তরাষ্ট্র 
(১২০%) এবং দঃ আমেরিকার পেরু (১২%) রাজো 1 1% 

(8) অপধ্াতব খনিজ 
* অভ্র (011০৪)-_ইহা স্থিতিস্থাপক, তড়িতের অপরিবাহী, তাপসহ এবং 

তাপের বিকিরণরোধক । বৈছ্যাতিক শিল্পে, বিমানপোত ও মোটর শিল্পে অভ্র 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্্ত হয়। প্রতিমার সাজ এবং নান প্রকার অলস্করণে, 
চুল্লীর জানাল! নির্মাণে, ম্যাগনেশিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া বয়লারের 
উপরের তাপরক্ষক প্রলেপ নির্মাণে, রং তয়ারীতে, এবং অন্যান্ত নানাপ্রকার 
কাধে অভ্র ব্যবহৃত হয়। 

উৎপাদক অঞ্চল (4758৪ 0£ 09:0901806£010)--ভারত (বিহার, অন্ধ, 

মাদ্রাজ, কেরাল। ও রাজস্থান ) অভ্র উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ট স্বান (পৃথিবীর 

প্রায় ৭৫০%) অধিকার করে। ভারতের অভ্র অতি উচ্চশ্রেণীর । যুক্তরাষ্ট্র, 
দক্ষিণ আফ্রিক, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, নরওয়ে, স্পেন, পতুগাল, রুশিয়, 
জাপান, ক্যানাডা, আজেটিনা এবং ব্রাজিল অতি সামান্ত পরিমাণে অভ্র 
উৎপাদন করে। 

বাণিজ্য প0:৪৭০)-_অভ্র রপ্ানীতে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। 
যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধান প্রধান আম্দানীকারক দেশ । 

লবণ (5৪16)- সমুত্র বা হুদ্দের লবণাক্ত জল শু করিয়া গুড়া লবণ এবং 
লবণের খনি হইতে সৈম্ধব লবণ পাওয়া যায়। খাগ্ি হিসাবে, নানাপ্রকার 
ওধধ ও রাপায়নিক দ্রব্য প্রস্তত করিতে, চর্ধশিল্পে, পচন-নিবারক দ্রবা হিসাবে, 

সার তৈয়ারী প্রভৃতি নানাবিধ কার্ষে লবণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত ভয়। 
উগ্পাদক অঞ্চল (487585 0: 7:০03061072)-_যুক্তরাষ্ ( পশ্চিম 

মিচিগান এবং মেক্সিকো উপসাগর সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ ), রুশিয়া, জার্মানী, 
নিউইয়র্ক, উত্তর পুর্ব ওহিও, দঃ পুঃ অস্রটা, চীন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ভারত, 
পাকিস্তান, এভেন, ইতালী, স্পেন, জাপান, পোল্যাণ্ড, মাঞ্চুরিয়া, ব্রাজিল, 
ক্যানাড়া, রুমেনিয় প্রভৃতি প্রধান প্রধান লব্ণ-উতৎ্পাদক দেশ। 

* এই অংশটি পাঠ্য তালিকার বহিভূ ত। 



খনিজ সম্পদ ২০৯ 

স্থাপত্য শিল্পের প্রস্তর (851111776 হ080505]5)_ পৃথিবীর সর্বজই 
গৃহ-নির্মাণের নান প্রকার প্রস্তর অল্পবিশ্তর পাওয়ায় । তবে ইহাদের মধ্যে 
বেলেপাথর, চুনাপাথর, গ্রানাইট, মর্মর ও প্লেট বিশেষ উল্লেখষোগা । বেলে- 
পাথর ও চুনাপাথর ইউরোপ, এশিয়! ও আমেরিক1 মহাদেশের ভঙ্গিল পর্বতা- 
চলেই আকরিত হয়। ব্রিটেনের চুনাপাথর বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইংল্যাণ্ড, স্থইডেন, ফ্রান্স ও ক্যানাডার গ্রানাইট প্রপিচ্ছ। ইতালীর ক্যারার। 
মর্মর সর্বোরুষ্ট ; ভারত, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্টেও উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর মর্ধব পাওয়! যায়। ইংল্যাণ্ড, আয্মার্ল্যাণ্ড, ইতালী, পাকিস্তান ও যুক্ত- 
রাষ্ট্রের লেট বিখ্যাত । 

শত্িসম্পদ (5০57০95 0£ 7১০%/৩7) 

পৃথিবীতে ব্যবহৃত শক্তিসম্পদসমূৃহকে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
হইয়া থাকে £ (১) জালানী শক্তি (88519) এবং (২) জলবৈছ্যাতিক শক্তি 
(15510616000 0০61) | জ্বালানী শত্তিকে আবার তিনটি উপশ্রেণীতে 

বিভক্ত কর যায় £_-(ক) খনিজ জ্বালানী (00177618] £0০15)_-কয়ল।, খনিজ 

তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, (খ) কাষ্ঠ জালানী (৬০9০ 71619)-_-কাষ্ঠ৯, (গণ 
ংযোগাত্মক জালানী (550006610 10015)_স্থরাপারিক শক্তি । অবশ্ট বহু 

দেশে মনুষ্য, কন্ত ও বাযু শাক্ত উৎপাদনে নিযুক্ত তইয়া থাকে । এই সমন 
শক্তিসম্পদগুলির মধো বর্তমান কালে শিল্পক।যে কয়ল।, খনিজটৈল ও জল- 
বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারই সবাধিক। শবিষ্কৎ পৃথিবীতে স্থরাসারিক শক্তি, 
নদী প্রবাহের শক্তি, স্য-শক্তি, আণবিক শক্তি প্রভাতর ব্যবহার ব্যাপক- 
ভাবে বৃদ্ধি পাবে বলিয়া আশা করা যায়। 

শিল্পকাষে শক্তিসম্পদ হিসাবে কয়লা! ও খনিজতৈল ব্যবহাক্র ক্ষেন্ে 
ইহা সবদা স্মরণ রাখা প্রয়োক্তন যে সাধারণতঃ কয়লা ও খনিজটতৈলকে 
প্রথমে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করিয়া! তবে উহাদের ব্যবহার করা 
হুইয়! থকে । 

কষ্ুল। (0951) 

কয়লার উৎপত্তি (ড০778602, ০1 0০০৪1)-_জলাতৃমিতে যে গহন 
অরণ্য জন্মে উহা কখনও কখনও তৃপৃষ্টের আলোড়নের ফলে ভূগর্ভে নিমজ্জিত 
হুইয় যায় এবং উহার উপর স্তরে স্তরে কর্দম ও বালি সঞ্চিত হইসে থাকে। 
এই ভাবে উীন্তদ্ অবশেষ স্থদীর্ঘকাল ভূত্বকের নীচে থাকিয়া ভূগর্ভের তাপ, 
ভূত্বকের চাপ এবং অন্যান্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কয়লায় রূপাস্তরিত 
হইয়] যায় । 

পৃথিবীর সকল অংশেই কয়ল1 পাইবার সম্ভাবনা! নাই, কারণ ভূগঠনের 
যে যুগে উত্ভিদ্ ও অরণ্যের হৃষ্টি হইয়ুছল স্ইে যুগের শিলান্বার1 গঠিত স্তরেই 

১৪ 



২১০ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

কয়ল! রহিম্বাছে। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যাঁয় যে প্যালিওজয়িক 
মহাযুগের (6851220:10 ৪৪০) কার্বনিফেরাল পধায়ে১ (08100016505 

লন পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লার স্থষ্টি হইয়াছে । ইউরোপ মহাদেশের 
বং উত্তর আমেরিকার পুর্বাংশের অধিকাংশ কয়লাক্ষেত্রই এই পর্যায়ের স্থ্টি। 
রি দঃ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার কয়লাক্ষেত্রসমৃহ আংশিক ভাৰে 
কার্বনিফেরাস্ পর্যায়ে এবং আংশিক ভাবে পার্মীয় পর্যায়ে (96100397 
26:19) গঠিত হয় বলিয়া এই ক্ষেত্রগুলিকে পার্মো-কার্বনিফেরাস (চ6০- 
581190901£9:009) পযায়ের কয়লাক্ষেত্র বল হয়। এই ছুইটি পর্যায়েই 
পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লার সৃষ্টি হয়। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশের এবং 
মধ্য এশিয়ার কয়লাক্ষেত্রসমূহ পরব্তা মেসোজদ্রিক মহাযুগেরত (1/55০০1০ 
৪£৪) ভ্রিয়াসিক* (77219551০) জুরাসিকৎ (]912:851০) এবং ক্রেটেসাস* 

(0650505) পর্যায়ে গঠিত হয়। কাইনোজয়িক মহাযুগের" টাশিয়ার'” 

(]2:0915) পধায়েও স্থানে স্থানে কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে সত্য, তবে এই 
কয়লা সাধারণতঃ নিকষ্ট লিগনাইট শ্রেণীর। জাপান, উঃ পুঃ সাইবেরিয়া, 
নিউজীল্যাণ্ড, মধ্য ও দঃ ইউরোপ, উঃ আমেরিকার মধাভাগের সমভূমি ও 
রকি পরৰবতাঞ্চল, এবং দঃ আমেরিকার পশ্চিম ও উত্তর অংশের অধিকাংশ 
কয়লাই এই শ্রেণীর । 

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পৃথিবীর কয়লাক্ষেত্রসমূহ কেবলমাজ্র 
পাললিক শিলাস্তরেই পাওয়া যায়, আগ্নেয় অথব1 রূপান্তরিত শিলাস্তরে কয়লা 
কখনই পাওয়া যায় না। প্রাথমিক অবস্থায় কয়লার স্তরসমূহ তৃপৃষ্ঠের 
সমাস্তরালে থাকিলেও পরবত্তাঁ কালে ভূত্বকের আলোড়নের ফলে বহক্ষেন্রে 
এই স্তরগুলির স্থানে স্থানে চ্যুতি (9410 ও ভাজ (6919) দেখা গিয়াছে । 

১ পর্যায়ের প্রারস্ভ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অতিবাহিত পসময্ন ২৬৫ কোটি বৎসর । 

পর্যায়ের স্থায়িত্কাঁল ৫'৫ কোটি বৎসর । 

২ পর্যায়ের প্রারস্ত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সঙষয় ২১ কোটি বৎনর। 

পর্যায়ের স্থায়িত্কাল ২ ৫ কোটি বৎসর । 
৩ এই মহাধুগের স্থায়িত্বকাল ১২৫ কোটি বৎসর 
৪ পধায়ের প্রারত্ত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সমল্ন ১৮৫ কোটি বৎমর । 

পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল ৩ কোটি বৎসর । 
৫ পর্যায়ের প্রারস্ত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময় ১৫"৫ কোট বংসর। 

পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল ২₹'৫ কোটি বৎসর । 

৬ পর্যায়ের প্রারস্ত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অদ্িরাহিত সময় ১৩ কোটি বৎসর | পর্যারের 
স্বারিতঘকাল ৭ কোটি বৎসর | 

৭ এই মহাষুগের স্থায়িত্বকাল ৭ কোটি বৎসর। 
৮ পর্যায়ের প্রারভ হইতে বর্তমান কাল পর্বস্ত অতিবাহিত সময় ৫ কোটি বৎসর | পর্যায়ের 

স্থািস্বকাল ৫'৯ কোটি বৎসর । 
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'আবার কোন কোন স্থানে সরগুলে চূর্ণবিচুর্ণ হইয়। সু্্ম কণিকায় পরিণত 
হইয়াছে । বনুক্ষেত্রে কম্পলার স্তরসমূহ ভূপৃষ্ঠের এত নীচে রহিয়াছে ষে 
ব্যবসামিক ভিত্তিতে উহাদের উত্তোলন সম্ভবপর নহে । 

পৃথবীর কয়ল৷ সম্পর্দ (0051 15509510655 ০£ (16 জ0110)-_ 
পৃথিবীর কয়লা সম্পদ সবত্র লমভাবে বন্টিত নহে। অস্ট্রেলিয়া ও দঃ 
আফ্রিকার খনিসমৃহ বাদ দিলে বল যায় যে দক্ষিণ গোলার্ধ কয়ল! সম্পদে 
অতিশয় দগিত্র। উত্তর আমেরিকার অস্তর্গত যুক্তরাষ্টট ও ক্যানাডায় সঞ্চিত 
কয়লার পরিমাণ স্থপ্রচুর। ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত যুক্তরাজা, জার্মানী 
ও পোল্যও কমলা সম্পদে অতিশয় সমৃদ্ধ; তবে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও 
নেদাবল্যাণ্ড ততটা সমুদ্ধ নহে । ইউরোপের অন্ান্ত দেশে কয়লা একপ্রকার 
শাই বলিলেই চপে। ক্রমাগত অনুল্ধান কাঁধ চালাইবার ফলে রুশিয়ায় 
পাপ সাঞ্চত কয়লার সন্ধান পাওয়া গয়ছে । এাশয়া মহাদেশের অন্থগত 
হাপত কয়লা সম্পর্দে একপূপ সমৃদ্ধ বল। যাহতে পারে, তবে জাপানের কয়লা 

দম্পদ আত পানগন্ঠি। চীন দেশও কয়প1 সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ । 

কয়লার শ্রেণীবিভাগ (0155516108610হ. ০£ ০০৪1)-_-অঙ্গার ও 

গ্যাসের পারম।ণ এবং কাঠিন্তর তারতম্য অনুসারে কয়লাকে সাধারণতঃ পাঁচটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যখা,-(১) এ্যানথা সাইট (4.505০106) কয়ল! 
_ ইহ] অত্যন্ত কঠিন, উজ্জ্বল এবং ভারী । ইহাতে ৯০-৯৫9০ অঙ্গার থাকে । 
ইহ! সহজদাহা নহে, কিন্তু জলিলে অল্প ধূম ও প্রচুর উত্তাপ স্গ্টি করিয়া থাকে। 
ইহা সবোত্কণ্ু শ্রেণীর কয়লা] । তবে ইহা হহতে কোক উৎপন্ন হয় না এবং 

ইহার খনন কায অত্যন্ত ব্যয় ও কষ্ট সাধ্য। পৃথিবীতে উৎপন্ন এযান্থাসাইট 
কয়ল৷ সমগ্র উৎপাদনের &০%-এর অধিক হইবে না এবং ইহার প্রায় সমগ্র অংশই 
যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া এবং যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ওয়েলস্ কয়লা-খনি 
অঞ্চল হইতে আমে । (২) বিটুমিনাস (81555155095) কয়লা-__ইহাতে প্রায় 
৬০ ৮৫9০ অঙ্গার থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজদ'হ এবং জলিলে ধৃত 
উদিত হয়। পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট কয়লার প্রায় ৮*%-ই বিটুমিনাস 

'শ্রেণীর। বিটুমিনাস কয়লা পোড়াইয়া কোক কয়ুল। উৎপন্ন হয়। কোক 
কমলার দাহিকণ শক্তি অত্যধিক। আকরিক হইতে ধাতু নিষ্বাশনে কোক 
কয়লা! প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থত হয়। (৩) লিগ্নাইট বা বাদামী (1.187169 
ব1 81:০0.) কয়লা ইহ1 নিরুষ্টশ্রেণীর। পৃথিবীতে উৎপন্ন কয়লার প্রান 
১%ই লিগনাইট। ইহাতে গ্রায় ৪৫% অঙ্গার থাকে এবং উদ্ধায়ী দ্রব্যেরই 
আধিক্য বর্তমান । (৪) গ্যাস (089) কয়লা-ইহাতে ৪০% অজার 
বিভ্ভমান। ইহা সর্বনিক্কট শ্রেণীর কয়ল]। (৫) কীট (৮০৪)-__উদ্ভিদ হইতে 
কয়লা জন্সিবার ইহাই প্রথম স্তর। ইহা অল্প অঙ্গারযুক্ত দাহ পদার্থ। 
ল্জায়ারল্যাণ্ড গ্রভৃতি কয্নলাহীন দে্টিপ ইহ। রদ্ধনাদি কার্ষে ব্যবহৃত হয়। 



২১২ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

পৃথিবীর সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ (0081 76861%8৪ ০% (1১০. 

₹/০114)-_-এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে পৃথিবীতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ 
প্রায় ৭৩৯,৭৫৫*৩ কোটি টন। ইহার মধ্যে ৪৯,৬৮৪৬ কোটি টন এ্যানথাসাইট, 
৩৯০, ২৯৪"৪ কোটি টন বিটুমিনাস এবং ২৯৯,৭৭৬'৩ কোটি টন লিগ. নাইট 
কয়লা। 

উত্তর আমেরিকার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৫০৭,৩৪৩'১ কোটি টন (এ্যান- 
থানাইট ২১৮৪২ কোটি টন, বিটুমিনাস ২২৩৯৬৮৩ কোটি টন এবং লিগ নাইট 
২৮১,৯০*৬ কোটি টন)। উহার মধ্যে ক্যানাডার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ 
১২৩,৪২৬৯ কোটি টন (এ্যানথাসাইট ২১৫৮ কোটি টন, বিটুমিনাস ২৮৩৬৬'১ 
কোটি টন এবং লিগনাইট ৯৪৮৪৫-০ কোটি টন) এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চিত 
কয়লার পরিমাণ ৩৮৩৮৬৫"৭ কোটি টন (এ্যান্থাসাইট ১৯৬৮৪ কোটি টন, 
বিটুমিনাস ১৯৫১,৫৫২*১ কোটি টন এবং লিগনাইট ১৮৬৩৪৫২ কোটি টন)। 

ইউরোপের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৭৮৪১৯ কোটি টন ( এ্যানথাসাইট 
৫৪৩৪৬ কোটি টন, বিটুমিনাস ৬৯৩১৬*২ কোটি টন এনং লিগনাইট ৩৬৬৮২ 
কোটি টন )। 

এশিয়া মহাদেশের সঞ্চিত কয়লার পরিমীণ ১২৮১০৩-৮ কোটি টন (এ্যান- 
থাসাইট ৪০৭৬৩'৭ কোটি টন,বিটুমিনাস ৭৬০৪১'৮ কোটি টন এবং লিগনাইট 
১১২৯৮৩ কোটি টন)। উহার মধ্যে চীনের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৯৯৫৫৮*৭ 

কোটি টন (এ্যানথাসাইট ৩৮৭৪৬"৪ কোটি টন, বিট্রমিনাস ৬৭৫২৩ কোটি 

টন এবং লিগ নাইট ৬০'* কোটি টন), জাপানের সঞ্চিত কয়লার -পরিমাণ 

৭৯৭০ কোটি টন ( এ্রানথালাইট ৬২ কোটি টন, কিট্রমিনাস ৭১৩০ কোটি 

টন এবং লিগ নাইট ৭৭৮ কোটি টন), এবং ভারতের সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ 
৭৯০০*১ কোটি টন (বিট্রমিনাস ৭৬৩৯৯ কোটি টন এবং লিগনাইট ২৬০"২ 
কোটি টন )। 

অস্টেলেশিয়ার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ১৬৮৫৯৮ কোটি টন (এ্যানথা- 
সাইট ৬:'৯ কোটি টন, বিটুমিনাস ১৩৩১৬১ কোটি টন এবং লিগ নাইট 
৩৫১৩-৮ কোটি টন)। উহার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ 
১৬৫৫৭*২ কোটি টন (এ্যানথাসাইট ৬৫'৯ কোটি টন, বিটুমিনাস ১৩২২৫*০ 
কোটি টন এবং লিগনাইট ৩২৬৬৩ কোটি টন) এবং অবশিষ্টাংশ নিউজীল্যাণ্ডের 
সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ। 

আফ্রিকা মহাদেশে সঞ্চিত কয়লার পরিমাধু ৫৭৮৩৯ কোটি টন (এ্যানথা- 
সাইট ১১৬৬২ কোটি টন, বিটুমিনাস ৪৫১২৩ কোটি টন এবং লিগ.নাইট 

১০৫৪ কোটি উন)। ইহার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনের সঞ্চিত কয়লার 
পরিমাণ ৫৬২*০ কোটি টন (এ্যানথাসাইট ১১৬৬০ কোটি টন এবং বিটুমিনাস 
৪৪৫৪ কোটি টন) এবং অবশি্টাংশ অক্ান্য স্থানে রহিয়াছে । 



থনিজ সম্পদ ২১৩ 

দক্ষিণ আমেরিকার সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৩২০৯৭ কোটি টন (এ্যান্থা- 
সাইট ৭০০ কোটি টন এবং বিটুমিনাস ৩১৩৯৭ কোটি টন)। 

পৃথিবীর কমল! উগ্পদ্ধান (৬/০:]এ 71:0০00০01012 0£ ০০9৪1)-- 

প্রতি বৎসর গড়ে পৃথিবীতে ১৫* কোটি টন পরিমিত কয়লা উত্তোলিত হয়। 
সঞ্চিত কয়লার পরিমাণের দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয় যে বর্তমান 
হারে উত্তে।লিত হইলে হহা এখনও প্রায় ২০** বৎসর চলিতে পারে । তবে 

ইহা মনে রাখ। প্রয়োজন যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত, পৃথিবীর অন্টান্ত দেশে 
সঞ্চিত কয়লার পরিমাণের সছিত্ত বাষিক কমুলা উত্তোলনের পরিমাণের কোন 

সামঞ্জস্য নাই। উদ্দাহরণ স্বরূপ বল] যাইতে পারে যে ইউরোপীয় দেশগুলি 
দ্রুতগতিতে কয়ল1 উত্তোলন করিয়। তাহাদের সঞ্চিত কয়লা নিঃশেষ করিয়া 

ফেলিতেছে। ব্রিটেনে যে পরিমাণ কয়ল] সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা বতমান হারে 
উত্তোলিত হইলে ৬০০ হইতে ১০০০ বৎসর মাত্র চগিতে পারে। 

মোটামুটি ভাবে বল। যাইতে পারে যে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মোট 
কয়লা উৎপাদনের ১৩ অংশ; ব্রিটেন, জার্মানী ও রুশিয়া প্রত্যেকে £ বা 
অংশ করিয়া! এবং পৃথিবীর অন্যান্য দ্রেশগুপলি অবশিষ্টাংশ উত্তোলন করিয়া 
থাকে । দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহ পৃথিবীর মোট কয়লা উত্পাদনের মাত্র 
২০% উত্তোলন করিয়া থাকে । 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়ল! ক্ষেজসমূহ (1501081০০৪1 16105 
101 15০ ড৮0110)-- , 

(ক) উত্তর আমেরিকা উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই পৃথিবীর 
মোট কয়লার ৩০০০-৪০০% উত্তোলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের খনিসমূহে সঞ্চিত 
কয়লার পরিমাণ অন্যান্য দেশের মোট সঞ্চিত কয়লার প্রায় সমান হইবে বলিয়া 
অনেকে মনে করেন। যুক্তরাষ্থের প্রধান প্রান কয়লার খনিগুলি তইল-_-(১) 

পেনধিল্ভ্যানিয়ার এযানথালাইট কম্লাখনি। ইহ] পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ 
এ্যানথাসাইট কয়লাক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটির বাধিক উৎপাদনের পরিমাণ ৪০-৭০ মিঃ 
টনের মধ্যে । (২) পিটস্বাগ হইতে আলাবাম! পর্যন্ত বিস্তৃত আপালাচিয়ান 
অঞ্চলের বিটুমিনাস কয়লাখনি। এই খনি অঞ্চল হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের ৬০-৭০% 
কয়ল৷ উত্তোলিত হয়। আপালাচিয়ান কয়লাখনিটি আবার তিনটি অংশে 

বিভক্ত ২--(ক) উত্তর আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি__পিটস্বার্গ সন্নিহিত 
পেনসিলভানিয়ার বিটুমিনাল কয়লাখনি, এবং পশ্চিম ভাজিনিয়ার উত্তরাংশের 
কম়লাখনি ইহার অন্তর্গত | ঞ্খ) মধ্য আপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি-__- 
কেন্টাকী ও ভাঞজিনিয়। রাজ্যের কয়লাখনি ইঙ্কার অন্তর্গত ৷ (গ) দক্ষিণ আপা- 

লাচিয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি__আলাবাম! ও টিনিস বাঁজ্যের কয়লাখনি ইহার 
ক্সস্তর্গত। (৩) ইপিনয় হইতে ইগ্ডিয়ানা হই! কেপ্টাকী পর্বস্ত বিস্তৃত পূর্ব-মধ্য 
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কয়লাখনি। (৪) আয়োয়া হইতে পূর্ব কানসাস, পশ্চিম মিশৌরী এবং ওকলা- 
হামা হইয়া আরকানসাস্ পর্যস্ত বিস্তৃত পশ্চিম-মধ্য কয়লাখনি | (৫) রকি পর্বত 
অঞ্চলের কয়লাখনি। এই অঞ্চল হইতে নিকষ্ট শ্রেণীর কয়ল! উত্তোলিত 

হইয়া! থাকে, তবে কলরাডে। রাজ্যে প্রচুর উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস কয়ল।ও : 

৪৪নং চিজ্ঞ-যুক্তরাষ্্রের প্রধান প্রধান কয়লাক্ষেজসমূহ 

রহিয়াছে । ৬) প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের কয়লাখনিসমূহ । এতদঞ্চলের 
কয়ল। নিকষ্ট শ্রেণীব। (৭) উপসাগপ্দীয় উপকূনে অবস্থিত কয়লাখনিসমৃ । 
বর্তমানে আলাস্কীতে অতি বুহৎ কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু যান- 
বাহন ব্যবস্থার অস্থবিধার দরুণ এই অঞ্চল হইতে আশাগ্কূপ পরিমাণে কয়লা 
উত্তোলিত হইতেছে না। মিচিগান রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর-মধ্য কয়লার 
থনি এবং টেকসাস, ওকলাহামা, ও আরকানসাস রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ" 

পশ্চিম কয়লার খনি এখনও তাদৃশ উন্নতি লাভ করে নাই । 

ক্যানাডায় তিনটি উল্লেখযোগ্য কয়লার খনি রহিয়াছে_-(১) ক্যানাডার 

অন্তর্গত আপালাচিয়ান কয়লাখনি । এই কয়লাখনিসমূহ নোভা স্কোশিয়া ও 

নিউব্রান্সউইক রাজ্যের অন্তর্গত । (২) রকি পবস্ঁ ও তাহার পূর্ব প্রান্তের 
কয়লাখনি। গ্রেয়রী অঞ্চলের অন্তর্গত আলবার্টার কয়লাখনি এবং রকি 

পর্বতের পূর্ব-ঢালের অন্তর্গত ক্রোস্ নেস্ট কয়লাখনি উহার অন্তর্ভূক্ত । (৩)' 
পচ্চিম উপকূলের কয়লাখনি। ভ্যানকুভার ্ীগ ও ব্রিটিশ কলাদ্ছিয়ার খনি” 
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সমূহ ইহার অন্তর্গত। খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের এবং শিল্পাঞ্চলে কয়ল 
চালান দেওয়ার খরচ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় এবং সস্তায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ শক্তি 
পাওয়। যায় বলিয়া] ক্যানাডার কয়লার অতি সামান্ত অংশই শিল্পকার্ষে ব্যবহৃত 

কৃুইতেছে। ক্যানাভার কয়ল। প্রধানতঃ লিগনাইট শ্রেণীর । উত্তর আমেরিকার 

লিগনাইট কয়লার প্রায় ঠ& অংশ একমাত্র ক্যানাভাই উত্তোলন করিয়! থাকে । 
তবে বিটুমিনাস কয়লারও অপ্রতুলতা নাই । কয়লাখনিসমূহ শিল্পাঞ্চলসমূহ 
হইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ক্যানাভা৷ যুক্তরাষ্ট্র হইতে কয়লা 
আমদানী করিয়া থাকে। 

(খ) ইউরোপ-_কয়লা উৎপাদনে যুক্তরাজ্য পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান 

অধিকার করে। যুক্তরাজ্যের (ক) পিনাইন পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত 
(১) নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারভাম, (২) ইয়র্ক-ডাবি-নটিংহামশায়ার, (৩) কাম্বারল্যাও্ড। 

(৪) দক্ষিণ ল্যাংকাশায়ার, (৫) উত্তর স্টাফর্ডশায়ার ; খে) ওয়েলস্ পর্বতমাল্ার 

পাদদেশে অবস্থিত-_(৬) উত্তর ওয়েলস্, (৭) দক্ষিণ ওয়েলস্, ও (৮) ভীনের 
অরণ্য ; গ) মপাদেশের সম্ভূমিতে অবস্থিত-_(৭) পুর্ব শ্রফশায়ার, (১০) দক্ষিণ 
স্টাফর্ডশায়ার, (১১) ওয়ারউইকশায়ার ও (১২) লিস্টারশায়ার ; এবং (ঘ) 

স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবতী উপত্যকায় অবস্থিত-_(১৩) আয়ারশায়ীব, (১৪) গ্লালগো 

ৰা ক্লাইড, (১৫) ফাইফশায়ার ও (১৬) মিডলোথিয়ান খনি হইতে অধিকাংশ 
কয়ল] উত্তোলিত হয়। কয়লা শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে 

১ পামিসকয়লা . * 
লিগ্নাইট ও বাদামী কয়লা ০ 

মঙট টুল 
ডোনেতস 
৬১. এ 

৪৫নং চিঙ্জর-_ইউরোপের কয়লাক্ষেজসমূহ 

“কোল ইত্ডাস্্রিজ ন্যাশনালাইজেশকম এযাকট” (0081 [105900165 বি ৪0101191159- 

£107) £১০ট নামক একটি আইন প্রণয়নের দ্বার] গ্রেটব্রিটেনের কয়লা সম্পদকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। এতদমুসারে ১৯৪৭ সালের ১ল। 

জানুয়ারীতে স্থাপিত “ন্তাশনাল কোলু বোর্ড” ( 8007391 0091 8০9:৫ ) 
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নামক সংঘের উপর দেশের কয়লা সম্পদ্দের সম্যক সংরক্ষণ, রাষ্ট্রের তত্বাবধানে 
কয়ল! উৎপাদনের স্থব্যবস্থা করান এবং ক্রমঙ্গীয়মাণ উৎপাদনের নিরাক রণের 
ভার অপিত হইয়াছে । এই সংঘ আশা করে যে ১৯৭০ সাল নাগাদ ত্রিটেনের 
কয়ল। উত্তোলনের পরিমাণ দীডাইবে বাধিক ২৫ কোটি টন। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর প্রধান প্রধান কয়লাখনি ছিল ওয়েস্ট- 
ফ্যালিয়া, স্থাক্সনী, আর সাইলেসিয়া এই তিনটি অঞ্চলে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর পোল্যাণ্ড সাইলেসিয়ান কয়লা ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে । স্যাক্সনীর 
কয়লাক্ষেত্রটি বর্তমানে পড়িয়াছে জার্মানীর রুশীয় পরিমণ্ডলে আর ওয়েস্ট- 

ফ্যালিয়ার কয়লাক্ষেত্রটি রহিয়াছে পশ্চিম-জার্মান সাধারণতন্ত্রের এলাকার 
মধ্যে। এইটিই জার্মানীর স্থবিখাত রুহর অঞ্চল। সার-অববাহিকার 
কয়লাক্ষেত্রটি ও পশ্চিম জার্মানীতে ; তবে ইহার গুরুত্ব অনেক কম। যুদ্ধের পর 
জার্নানীতে কয়ল! উত্তোলনের কাজে মন্দা পড়িয়াছে। জার্মানীর অধিকাংশ 
কয়লাই লিগনাইট শ্রেণীর ৷ 

ক্রান্মের কয়ল! সম্পদ অতি সামান্য । (১) উঃ ফ্রান্সের ডোভার প্রণা্লা 

হইতে জার্মানীর সীমান্ত পধস্ত বিস্তৃত খনি ও (২) মধ্যভাগের মালভূমির 
নিকটবর্তা খনি অঞ্চল হইতেই ফ্রান্সের অধিকাংশ কয়ল1 পাওয়1 যায় । ফ্রান্সের 
কয়ল! মধ্যম শ্রেণীর এবং খনি হইতে কয়ল। উত্তোলন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য | 
যুক্তরাজ্য, ওয়েস্টফ্যালিয়া এবং সার অঞ্চল হইতে ফ্রান্স কমলা আমদানী 
করে। 

সেশ্বার-মিউজ অঞ্চলে বেলজিয়ামের প্রধান ও উচ্চশ্রেণীর কয়লাখনিসমূহ 
অবস্থিত । মধ্য ও উত্তর বেলজিয়ামে ও সামান্য কয়লা পাওয়া যায়। ওয়েস্ট- 
ফ্যালিয়া, সার ও যুক্তরাজা হইতে বেলজিয়াম প্রচুর কয়লা আমদানী করে। 

বেলজিয়াম হইতে উচ্চ শ্রেণীর কয়ল! বিভিন্ন দেশে রপ্তানীও হয়। 

পোল্যাণ্ড, চেকোক্শোভাকিয়া, স্পেন, অস্ত্রিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ইতালী, 
ও স্ুইডেনেও সামাস্ত পরিমাপে কয়ল1 পাওয়া যায় । 

(গ) সোভিয়েট রাষ্ট্র__কয়ল। উৎপাদনে রুশিয়! পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করে। রুশিয়ার উল্লেখষোগ্য কয়লাক্ষেত্র-সমূহ হইল ইউরোপীয় 
কুশিয়ার অন্তর্গত--(১) আজভ সাগরের উত্তরে ডনেৎস্ ক্ষেত্র (মোট উৎ- 
পাদনের ৬০% )_ ইহাই রুশিয়ার সর্বপ্রধান কয়লাক্ষেত্র, (২) মস্কোর 
দক্ষিণে টুলা ক্ষেত্র, (৩) ইউরাল পর্বতের দক্ষিণাংশের কয়লাক্ষেন্্র, (৪) পেচোরা 
অববাহিকার কয়লাক্ষেত্র, ও (৫) ট্রান্স-ককেশিয়া অঞ্চলের বাটুম শহরের 

নিকটবর্তাঁ কয়লাক্ষেত্র । এশীয় রূশিয়ার শ্ীন্তর্গত কয়লাক্ষেত্রগুলি হইল-__ 
(ক) পশ্চিম সাইবেরিয়ার (৬) কুজনেতক্ক পর্ংকের কয়ল। ক্ষেত্র; মধ্য 

সাইবেরিয়ার (৭) টুঙ্থৃজ, (৮) লেনস্ক, (৯) মিলসিনন্ক, (১০) ইর্থুটন্ক, (১১) 
কানস্ক, ও (১২) লেনা পর্ংংকের কয়লাযুক্ষত্র ; (খ) সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার 
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১৩) ফার্গানা ও (১৪) কারাগাণ্। অঞ্চলের কয়লাক্ষেত্র এবং (গ) স্বদূর প্রাচোর 

€১৫) বেরীন্স্ক অঞ্চলে কয়লাক্ষেত্রঃ সমপিক প্রসিদ্ধ। রুশিয়ার কয়ল। 
অধিকাংশই বিটুমিনাস শ্রেণীব। কুশিয়ায় প্রতি বৎসর গডে প্রায় ৯৩ কোটি 
টন কয়ল। উত্তোলিত হয়। 

(ঘ) এশিয়া _প্রথিবীব কয়লা উৎপাদক দেশগুলিব মধ্যে চীন অন্থতম। 
চীনদেশে উৎপন্ন কয়ল1 উত্রুষ্ট বিটুমিনাস শ্রেণীর । বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস 
চীপদেশ প্রচ্ছন্ন কমল] সম্পদে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য । প্রায় সমগ্র শানসি 
( এ্াানথাসাভট ও বিট্রমিন।স কয়লা) ও শেনসি প্রদেশেব একাংশ জুড়িয়া! সে 
স্ববৃহৎ কয়লাক্ষেত্র অবস্থিত তাহা শ্রপুনাকি যুক্বাষ্ট্রের পেন্সিলভ্যানিয়ার 
বিবাট কয়লাক্ষেত্রেব সহিত তুলশীয়। এহ ক্ষেত্রটিতেত সম্ভবতঃ চীনের ৮০% 
কয়লা বহিয়াছে। ই ছাডা সা-টা*, জেচুয়ান ও ইউনান প্রদেশেও প্রচুর 
কয়লার খনি আছে । তিয়েন্সিনেব ৭৫ মাইল উত্তব-পুর্বে একটি কয়লার 
খনি হইতে বহুকাল যাবৎ আধুনিক প্রথায় কয়ল। উত্তোলন করা হইতেছে । 
পিপিং শহবের কাছাকাছিও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার খনি আছে। বস্ততঃ 
চীনেব প্রায় প্রতোকটি প্রদেশেই কিছু কিছু কয়লা আছে বলিয়া মনে হয়। 
কিন্ত চীনের কয়লা আহবণের কাজ এখনও অপবিণত অবস্থায় রহিয়াছে, 
_বাধিক উত্পাদনের পবিমাণ মাত্র ৩ কোটি উনের মত। জাপানের কয়লা- 

৪৬ন্ং চিন্্র-_পৃথিবীর কয়ল! উৎপাদক অঞ্চলনমুহ 

খনিসমূহ সমন্ত দেশে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত । শাখালিন হইতে ফরমৌজা পর্যস্ত 
প্রায় সর্বত্রই কয়ল। পাওয়া যায়শী তবে মোট উৎপাদনের প্রায় ২/৩ ভাগ উত্তব 
কিউসিউ এবং অবশিষ্টাংশ হোক্কাইডোর কয়লা খনি হইতে আসে। 
উৎপাদিত কয়ল! দেশের প্রয়োজনের পক্ষে মোটেই পধাঞ্ত নহে । জাপানের 
কয়ল! নিম্নশ্রেণীর বিটুমিনাস জাডীয়। করল! উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে 
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অষ্টম স্বান অধিকার করে। ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮৫%. কয়লাই। 
রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাখনিসমূহ হইতে সরবরাহ হয়। মধ্যপ্রদেশ, অঙ্ক, 
এবং রাজস্থানেও কয়ল পাওয়া যায়। ভারতীয় কল] ইউরোপীয় ও মাকিনী 
কয়লার ন্যায় উতকুষ্ট শ্রেণীর নহে । মাঞ্চুরিয়া, ব্রহ্মদেশ, পঃ পাকিস্তান, মালয়, 
ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়াতেও সামান্য কয়ল] পাওয়া যায়। 

(ঙ) দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার আর্জের্টিনা, পেরু, 
কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল ও চিলিতে সামান্ত পরিমাণে কয়ল। পাওয়া 
যায়। 

(চ) আক্রিক1_ দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনের অন্তর্গত ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ 
ফ্রস্টেট এবং নাটালে প্রচুর বিটুমিনাস কয়ল! পাওয়া যায়। নাটালের 
নিউক্যাসল এবং ট্রান্সভ্যালের মিডলবার্গ প্রধান প্রধান কয়ল। উত্তোলন কেন্দ্র! 
নাটলের কয়লা ভারবান বন্দর দিয়! বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায় এবং ট্রাম্স- 
ভালের কয়ল। জোঙ্ানেসবার্গ ও র্যাণ্ড অঞ্চলের শিল্পসমূতে ব্যবহৃত হয়) 

আফ্রিকার রোডেশিয়া রাজোও কতকগুলি কয়লার খনি রভিয়াছে। 
এতদঞ্চলের খনিসমূহের মধ্যে ওয়াংকি কয়লা খনি হইতে স্থানীয় চাহিদ; 
মিটাইবার জন্য এবং কঙ্গো রাজ্যের কাটাঙ্গা প্রদেশের শিল্পকেন্দ্রসমূহে 
কয়লার সরবরাহ কর] হয়। পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে 
সম্প্রতি কয়েকটি কয়লাখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

(ছ) অস্টে,জিয়!__ক্পলাই বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রধান খণ্সিছ 
সম্পদ। নিউ সাউথ ওয়েলস হইতে অস্ট্রেলিয়ার ৭০০% কয়লা সংগৃহীত হয়। 
এতদঞ্চলের সিভনী কয়লাক্ষেত্রটি সধরৃহৎ্। অবশ্ত উত্তরে নিউক্যাসল, 

পশ্চিমে লিখগা এবং দক্ষিণে উল্লাওয়ার। কয়লাক্ষেত্র হইতেও কয়লা সংগৃহীত 
ভইয়া থাকে | কুইন্সলাণ্ড রাজোর ডলন অববাহিকা ও ইপস্থুউচ অঞ্চল 
তইতেও কয়লা উত্তোলিত হয়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া ও টাসমাশিয়া 
অঞ্চলেও কয়ল পাওয়া যায়। অস্টেলিয়!তে পৃথিবীর মোট কয়ল! উত্পাদনের 
মাত্র ১% উত্তোলিত হ্ম। অস্ট্রেলিয়ার কয়লা বিটুমিনান ও লিগনাইট 
জাতীয়। 

নিউজীল্যগ্ডের দক্ষিণ দ্বীপের পশ্চিম উপকূল সংলগ্ন ওয়েস্টপোর্ট ও 
গ্রেমাউথ ক্ষেত্র হইতেই এ রাজ্যের অধিকাংশ কয়ল! উত্তোলিত হয়। 

কয়লার বাণিজ্য (0০৪1 £:৪০০)-_অতি সামান্ত পরিমাণ কয়লাই 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। কয়লা রূগানীতে যুক্তরাজ্য পৃথিবীভে 
প্রথম । যুক্তরাষ্ট্র পোল্যাণ্ড, চেকোঙ্ল্োভাকিগ্ী, মাঞ্চুরিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকার 
সম্মেলন এবং অস্টরেলিয়াও কয়লা রপ্তানী করিয়া! থাকে । ফ্রান্স, হুল্যাণ্ড, 
ডেনমার্ক, ইতালী, স্থইডেন, বাণ্টিক রাজ্যসমূহ, ক্যানাভা এবং জাপান প্রচুর 
কয়ল] আমদানী করিয়া থাকে । 
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তর্মলার ব্যবহার (7089৪ ০£ 0০৪1)- _কয়ল1 প্রধানতঃ শক্তির উৎস 

হিসাবে বাবহৃত হইয়া থাকে । কয়লা হইতে প্রস্তুত কোক বিভিন্ন ধাতশিল্লে 
ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক শিল্পে, সিমেন্ট শিল্পে, বিভিন্ন উপজাত ভ্রব্য- 
প্রস্তুতিতে, রেল এঞ্জিন চালনায়, গৃহস্থালীর কাধে কয়ল? ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 
বিভিন্ন তাপযুক্ত অঙ্গারীকরণের* ফলে কয়লা হইতে কোক ও নানাবিধ 
প্রয়োজনীয় উপুজাত দ্রেব্যা্দি (০5-0:০৭455) পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 
(১) আলকাতর1 ও তজ্জাত ক্ব্যাদি; ২) এ্যামোনিয়া ও উহার যৌগিক 
পদার্থ, (৩) গ্যাপ (০০৪] ৫85) , (৪) তৈল ও তজ্জাত ভ্রব্যাদি, যথা-_(ক) 
অপরিশ্ষত তৈল , (খ) বেনজিন বা বেনজল-_-ইভ1 দ্বার] রঞ্তক দ্রব্য প্রস্তত হয়; 

(গ) ন্যাপথলিন-__গৃহস্থালীতে ও সংযোগাত্মক নীল প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত তয়; 
(ঘ) টলুয়েন__ট্রাই-নাইট্রো-টলুয়েন (টি-এন-টি ) বিস্ফোরক ও মিষ্ট ব্য 
শ্যাকারিন (চিনি হইতে ৫১১ গুণ অধিক মিষ্টি) প্রস্ততিতে ব্যবহৃত হয় । * 

(উ) ফেনল ব1 কার্বলিক এ্যাসিড ১ (চ) বিবিধ দ্রব্যাদি _যথাঁ, গন্ধক প্রভৃতি 

প্রধান । বতমানে ১৬০০০এরও অধিক স*খ্াক উপ্ভাত দ্রব্যাদি কয়ল! 

হতে প্রস্তত ও নানাবিধ কার্ষে বাবহৃত হইতেছে । 

খনিজ তৈল (20106151 01] বা 2665016025) 

'  ভগর্ভে শিলায় সঞ্চিত স্থপ্রাচীন জীবাশ্ম হইতে এই তৈল 'উদ্ভৃত। খনিজ 
তৈল শিলাস্তবেব মধা হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহাকে শিল। তৈল ৪ 

(০90৮ 011) বলা হয । 

খনিজ তৈলের উৎপত্তি ও উত্তোলন (০0177861077 8100 63080- 

010 0£ 10817086181] 0911)--খনিজ তৈলের উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে 

ভূবিজ্ঞানীরা একমত ন| হইলেও অধিকাংশ ভূবিজ্ঞানী মনে করেন যে জলজ 
উদ্ভিদ ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইবার পরে ভূগর্ভস্থ জল এবং জীবাণুর কার্ধপ্রভীবে 
রাসায়নিক পরিবর্তন হেতু খনিজ তৈলে পরিণত হয়। উত্ভিদের খনিজ তৈলে 

রূপান্তরিত হইবাব আদর্শ স্থান হইল প্রাচীন জলাভূমি ও নদীর বঘীপাঞ্চল। 
দুইটি অপবেশ্তা শিলান্তরের মধাবর্তী অপেক্ষারত নবীন পাললিক প্রবেশ্ঠ স্তরের 
উর্ধবভঙ্গেই (8160116) খনিজ তৈল সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। আগ্নেয় 
বা রূপান্তরিত শিলাম্তরে খনিজ তৈল পাওয়া যায় না। খনিজ তৈলের সঙ্গে 

্ উচ্চ তাপযুক্ত অঙ্গারীকরণ (17151) (600161৭0015 09011580107) পদ্ধতিতে 

প্রাথমিক পদার্থ-হিসাবে কোক ও গ্যাস এবংঞ্্তান্ত উপজাত ড্রব্য হিসাবে আলকাতত্না ও তজ্জাত 
দ্রব্যাপি, এযামোনিয়। ও তজ্জাত জ্রব্যাদি, গন্ধক, বেঞ্জল, স্ঠাপথ! প্রভৃতি উপজাত স্ত্বা পাওয়া যায়। 
নিম্ন তাপযুক্ত অঙ্গারীকরণ (10৬/ 50006190076 0921১010158 0010) পদ্ধতিতে প্রধানতঃ 

যুমহীন কোক,খগালকাতর1 ও হালক1 তৈল প্রস্তত হয়| উদ্ধায়ীভবন পদ্ধতিতে (1:50:0£615- 

6102) প্রধানতঃ কৃতিম তৈল প্রস্তুত হয় । 

ছি 



২২, প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

প্রায় সর্বদাই প্রাকৃতিক গ্যাস (7805159] £85) ও জল সঞ্চিত থাকে। 
তৈল অপেক্ষা গ্যাস হাক্কা আর জল ভারী বলিয়। শিলাম্তরের উপরিভাগে 
গাস, মধ্যভাগে খনিজ তৈল এবং সধনিয়ে জল থাকে । তৈলযুক্ত অঞ্চলে 

কূপ খনন করিয়া তৈল 
উত্তোলনের ব্যবস্থা কর! হয়। 

উত্তোলিত তৈলকে অপরিক্রুত 
তৈল (০506 ০01] ) বলে। 

তৈলকৃপসমৃহের আথিক গ্ররুত্ 
নির্ভর করে ইহাদের গভীরতার 
উপর। সাধারণভাবে বলা যায় 

ঘে ২০০০'-এর অনধিক গভীরতাধুক্ত কূপগুলিকে অগভীর এবং ৩০০০/-৬০০০* 
পযন্ত গভীরতাযুক্ত কৃপগুলিকে গভীর কৃপ বলা হয়। অবশ্ট ১০,০০*-এর 
অধিক গভীরতাযুক্ত কুপের অস্তিত্ব রহিয়াছে । তৈলখনি অঞ্চলসমূহ হইতে 
নলপথে (016 1105) অপরিস্রত তৈল পরিস্রাবণ কেন্দ্রে (921175 061706) 

অথবা রপ্তানীর জন্য বন্দরসমূহে প্রেরণ কর] হয়। 
জ্বালানী হিসাবে খনিজ তৈল ও কয়লার তুলনা (0০772801902 

৮০65০ 011 ৪00 ০08] 89 :0০19)--নলের সাহায্যে তৈল এক স্থান 

হইতে অন্ত স্থানে প্রেরণের স্থবিধা থাকায় খনিজ তৈলের আমদানী-রপ্তানী 

বায় কয়লার আমদানী-রপ্তানী ব্যয় অপেক্ষা অনেক অল্প। কয়লা অপেক্ষা 
€তলের সঞ্চয় সহজতর | টতৈলকে পূর্ণ মারায় দহন করিয়া! উহার সমস্ত 
শক্তিকে কার্ষে প্রয়োগ করা যায় কিন্তু কয়লার ক্ষেত্রে পেরূপ সম্ভব হয় ন'। 
কারণ বহু ক্ষেত্রে কয়লাকে অর্ধদধ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া দিতে হয়। আবার 

কয়লা অপেক্ষ। খনিজ তৈলের দাহিকাশক্তি অধিক ও আরতন অল্প। ইসা 

কমল! অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন বটে। তবে আজ পযস্ত খনিজ তৈল পৃথিবীর 
কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । আবার ইহা! সহজদাহ্ বলিয়া 

ইভার সুষ্ঠ সংরক্ষণও কষ্ট ও ব্যয় সাধ্য এবং লৌহ ও ইম্পাত প্রভৃতি ভারী 
শিল্পে ইনার বাবহার অতি সামান্ত | বহৃক্ষেত্রে তৈলখনি কয়লাখনি অপেক্ষা 

দ্রুত (কখনও কখনও ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই ) নিঃশেষিত হইয়া যায় বলিম্। 
€তলকুপ-সন্নিহিত অঞ্চলে আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। কিন্ত 
পৃথিবীর অধিকাংশ কয়লাক্ষেভ্ের নিকটেই বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের পত্বন 
হইয়াছে । 

জজ ব্যব 0৪৬ ০£ 721061921 911)-_-খনিজ তৈল 

একটি মিশ্র রাসায়নিক পদ্দার্থ। ইহার রাসায়নিক উপাদানসমূহ সর্বত্র 
একপ্রকার নহে কিংবা সর্বত্র সমপরিমাণেও থাকে না। তৈল কুপ হইতে 
উদত্বোলিত অপরিক্রত খনিজ তৈলকে পরিক্রুত করিয়া ষে বিভিন্ন উপজাত 

৪৭নং চিদ্র--তৈলক্ষেজ্র হইতে তৈল উত্তোলন 



খনিজ সম্পদ ২২১ 

জব্য পাওয়া যায় তাহা নানাবিধ কাধে ব্যবহৃত হইয়া] থাকে | ১ ব্যারেল প্রোয় 

৪২ গ্যালন ) অপরিক্রত খনিজ তৈলকে পাতনযন্ত্রে চুয়াইয়! এবং রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় শোধন করিয়া নিয়লিখিত অতি প্রয়োজনীয় উতুজাত দ্রব্যগুলি 
(৮5-0:0905065) পাওয়] যায় £-_গ্যাসোলিন অথবা পেক্রোল (৪২০ ), গ্যাস 

তৈল ও জ্বালানী চউিল-০), কেরোসিন (৫'৩%), পিচ্ছিলকারক পদার্থ 
(৩"৭%), পীচ বা কৃত্রিম আসফাণ্ট (২% ), কোক (১% ), অন্যান্য পদার্থ 
(ভেসেলিন, প্যারাফিন ইত্যাদি--৬% )। যে খনিজ তৈলের পরিশোধনে 

প্যারাফিন বা মোম অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে হাক গ্যালোলিন (ইহাই 
সর্বোৎকৃষ্ট ) পাওয়া যায়। 

গৃহাদি আলোকিত করিতে ও বেলগাডী চালাইতে কেরোসিন তৈল, 
জাহাজের জালানী হিসাবে কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল এবং মোটর গাজা 
বিমান পোত প্রভৃতি চালাইবার উপধোগী নানাপ্রকার দাহা পদাথথ খনিজ তৈল 
হইতে পাওয়া যায়। শিল্পকাষে শক্তি উত্পাধন করিতে খনিজ তৈলের 
নানাবিধ উপজাত দ্রব্য ব্যবস্ৃত হইয়। থাকে । 

খনিজ তৈলের উ্পার্দন € ৬০11 08] 7:00060010 )--পথিবীতে 

উত্পাদিত সমগ্র খনিজ তৈলেখ প্রায় ৯০০০ যুক্তরাষ্ট্র, কশিয়া, ভেনেজুয়েলী, 

পারস্য, ইন্দোনেশিয়। ও রুমেশিয়া_-এই ছুটি দেশেভ উত্পার্দিত হইয়া থাকে । 
আবার ইতাদেব মধো প্রথমোক্ত তিনটি দ্রেশভ একধযোগে ৮০০০ উত্পংদন 

করিয়া থাকে । ইহ। লক্ষ্য কচ্ববাব ব্যিয় যে পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত 
দেশগুলিতে খনিজ তৈলের একান্ত অভাব বহিয়ছে। পৃথিবীর প্রধান গ্রধান 
তৈলক্ষেত্রগুলি কয়েকটি নিষিষ্ট স্থানে অবস্থিত খাকায় এহ গুলির উপর অধিকার 

বিস্তারেপ জন্ত পৃথিবীর শিল্লোন্নত দেশসমৃ১ সবধদাই সচেষ্ট । বতমানে 
কেবলমাত্র রুশিয়া ও জাপানের তৈলক্ষেত্রসমৃত বাতীত পৃথিবীর অর্ধক।ংশ 
তৈলক্ষেত্রের উপর মাফিন, ব্রিটিশ, ওলন্দাজ € ফবালী প্রভুত্ধ বিছ্যমান। 

তৈল বলয় (011 8616 )- পৃথিবীতে তিনটি প্রধান থনিজ তৈল 

উৎপাদক বপয় রহিয়াছে ; যথ।, (১) মাকিন বলয় (477620108 05]16 )-- 
এই বলয উত্তর আমেরিকার পুরিকে অবস্থিত আপালাচিয়ান পবণতমাল। 

হইতে আপস্ত করিয়! যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলের রাঙ্যগুলি এবং মেক্সিকোর মধ্য 
দিয়! দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েল! ও কলাখয়। হইয়া পের পধস্ত বিস্তৃত। 
এই বলয়ের একটি শাখ। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রকি পর্বতমালার 
মধ্য দিয়া ক্যালিফোনিয়া পযস্ত এুবস্তত। াকিন বলয়েই সবাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এই বলয়ের অন্তর্গত খনিগুলি হইতে 
বৎসরে গড়ে প্রায় ১৭০ মিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। 
(২) মধ্য-প্রাচত বলয় (11916 585 7০16 )-_এই বলয় পারন্ত দেশ 
হইতে আরস্ভ করিয়া ইরাকের মধ্যগ্দিয়া রুশিয়! এবং রুমেনিয়ার অস্তর্গত 



২২২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

কাম্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। বেহেরিন স্বীপপুঞ্জ এবং সৌদী 
আরবের তৈলাঞ্চল গুলিও এই বলয়ের অন্তর্গত। এই বলয়ের তৈল উৎপাদন 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বলয়ের অন্তর্গত খনিগুলি হইতে বৎসরে গলে 
প্রায় ৩২* মিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। (৩) দক্ষিণ-পুর্ব, 
এশিয়। বয় (০00-7:996 4515016 13০10)-_-এই বলম্প উত্তরে আনাম 

হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়! দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া পস্ত বিস্তৃত । 

এই ব্ললয়ের অন্তর্গত খনিগুলি হইতে বৎসরে গড়ে প্রায় ৬০ মিলিয়ন ব্যারেল 

খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৈলখনিসমূহ (721175081051 011 £16109 ০0£ 

(156 ৮৮০£10)--(ক) উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত নিম্নলিখিত স্থ্ন গুলিতে 

উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়-_ 

৪৮নং চিদ্র-_দুভ্তরাষ্র ও ক্যানাডার খনিজ তৈল অধ্লসমূহ 

(১) যুক্তরাষ্ট্র_বর্তমান পৃথিবীর পরী ৬*% খনিজ তৈল যুক্তরাষ্ট্রে 

উত্তোলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখষোগ্য তৈলখনি অঞ্চলগুলির মধ্যে (১) 

উত্তর-পূর্ব নিউইয়র্ক হইতে টিনিসি রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত পর্ধস্ত বিস্তৃত 

আপালাচিম্বান খনি অঞ্চল, (২) ইঞানয় ও দক্ষিণ-পূর্ব ইত্ডিয়ান! খনি অঞ্চল, 
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5৩) হুদ অঞ্চলের দক্ষিণাংশে ইপ্ডিয়ানা ও ওহিও রাজ্যের অন্তর্গত লিমা- 
ইত্ডিয়ানা খনি অঞ্চল, (৪) উত্তর টেক্সাস, ওকলাহামা ও কান্সাদ্ রাজ্যের 
অন্তর্গত মধ্য-মহাদেশীয় খনি অঞ্চল, (৫) মেক্সিকো উপসাগরের তীরবত 
টেক্সা্ ও লুইসিয়ান! রাঙ্োর অন্তর্গত উপসাগরীয় খনি অঞ্চল, (৬) মিচিগান 
রাজ্যের খনি অঞ্চল, (৭) প্রধানতঃ ওয়াইওমিং রাজ্যের অন্তর্গত রকি পর্বতের 
খনি অঞ্চল ও (৮) ক্যালিফোশিয়ার খনি অঞ্চলই ডল্লেখবোগা । অবশ্ট বর্তমানে 
টেক্সাস, ওকলাহামা ও ক্যালিফোনিয়ার টৈৈলখনিগুলি হইতেই সবাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যাইতেছে । যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত তৈলের প্রায় 
৮০% আভ্যন্তরীণ চাহিদা] মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়। যায় । 

(২) মেক্সিকোর উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায় এবং 
এই অঞ্চলে অবস্থিত ট্যাম্পিকে। ও টুক্সপান বন্দর দিয়া প্রচুর খনিজ তৈল 
বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। বতমানে মেক্সিকো পৃথিবীর মোট উৎপার্দনের 
২০ খনিজ তৈল উৎপাদন কবে। 

৪৯নং চিত্র--পৃথিবীর খনিজ তৈল উৎপাদক অঞ্চলমমূহ 

(৩) ক্যানাডার অজর্গত আলবাটা এবং অশ্টেরিও প্রদেশ হইতে 
ব্তযানে প্রচুর পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যাইতেছে । আলবার্ট রাজ্যের 
এডমপ্টন শহর হইতে পশ্চিমের ত্লুকি পর্বতমা'লার মধ্য দিয় ভ্যানকুভার বন্দর 
পর্ধস্ত প্রসারিত তৈল পরিবহনের একটি নলপথ ১৯৫৩ সালে এবং এ শহর 
হুইতে পুর্বদিকে স্তাসকাচুয়ান রাজ্যের রেজিন। শহর পধস্ত প্রসারিত ৪৩৯ মাইল 
দ্বীর্ঘ আর একটি নলপথ ১৯৫০ লালে নিমিত হওয়ার আলবার্ট: রাজ্যের তৈল 
ক্যানাডার শিল্প সংগঠনে খর্তমান্ষে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার 
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করিয়াছে । দ্বিতীয়োক্ত নলপথটি প্রসারিত হইবে স্থপিরিয়র হুদের প্রাস্তদেশ 
পর্যন্ত । এইটিপম্পূর্ণ হইলে ইহার মোট দৈর্ঘ্য হইবে ১১০০ মাইল । 

(খ1দক্ষিণ আমেরিকার উল্লেখষোগ্য তৈলখনিগ্ুলি আগ্তিজ পবতা- 
ঞলে অবস্থিত। এই খনিগুলির মধ্যে (১) ভেনেজুয়েলার ম্যারাকাইবো অঞ্চল; 
(২) কলম্দিয়ার ম্যাগডালিনা-স্তানট্যান্ডার অঞ্চল এবং (৩) পেরুর উত্তর- 

পূর্বাঞ্চলে খনিজ তৈলের উত্পাদন অধিক। আর্জেন্টিনার খনিজ তৈলের সমগ্র 
চাহিদার প্রায় ৪০% (১) উত্তব প্যাটাগোনিয়া ও (২) উত্তর-পশ্চিম আর্জেন্টিনা 
_-এহ দুইটি খনি অঞ্চল হইতে মিটান হয়। উত্তরে ত্রিনিদাদ অঞ্চলে, চালর 
উত্তরাংশে এবং বলিভিয়া বাজোও সামান্য পরিমাণে তৈল পাওয়া যায় । সমগ্র 

দক্ষিণ আমেরিকা পথিবীর মোট তৈল উৎপাদনের প্রায় ১২% সরবরাহ করে । 
(গ) ইউরোপদীয় কুশিয়ার অন্তর্গত (১) কাম্পিয়ান উপকূলে অবস্থিত 

বাঞু (রুশিয়ার ৭৫০), ককেসাস পৰতের উত্তরস্থ গ্রজনী ও মাইকপ এবং (২) 

উরাল পর্বতাঞ্চল (উখটা হইতে স্টারলিটামাক পযন্ত বিস্তৃত অঞ্চল) ঠৈল- 
খনির জন্য বিখ্যাত । ইউরাল অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উফা বর্তমানে 
তৈল উৎপাদনে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে ইহাকে "ছ্বিতীম্ম বাকু” বল 
হয়। নলের সাহাধ্যে (১) বাকু হহতে বাটুম, (২) মাখাচকালা হহতে 

গ্রজণী ও আরমাভর হইয়া কষ্ণপাগপ তারাস্থৃত তুয়াপসে এবং (৩) আরমা- 
মাভির হইতে রস্টভ-অন-ডন হইয়া ক্রদোভায়। পযস্ত তৈল প্রেরিত হয়। এন্ীয়, 
রুশিয়ার অন্তগত (১) স্থ্দূর প্রাচ্যের শীখালন ও কামসাটক এবং 
(২) সোতিয়েট মধ্য এশিয়ায় তৈল খনি রাহয়াছে। সম্প্রতি কারাগাণ্া 
ও বুখারায় এবং তুর্কমেন ও কিরঘিজ বাষ্টে তেলথান আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

(ঘ) মধ্যপ্রাচ্য- (১) পারস্তের মসজিদ-ই-স্থলেমান, আঘথ।-জারি, লালি, 

গাচ-সরণ, নাফ ই-ই-সাফিত্রু ও হাফউকেল অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য তৈলখনিসমূ 
অবস্থিত। এই অঞ্চলসমূহ হইতে পরআাবণের জন্য খনিজ তৈল নলযোগে 
আবাদান বন্দরে আনীত হম়। ১৯৫১ সালে পারস্তের তৈল-উত্তোপন শিল্পের 
জাতীয়করণ হয় এবং পরব্তাঁ কালে পারস্তের তেল উৎপাদনের পরিমাণ বহুল 
পরিমাণে হ্রাস পায়। 

(২) ইরাকের কারকুৰ ও খাস্কে অঞ্চলে তৈলখনিগুলি অবস্থিত। কার- 
কুকের তৈলখান পৃথিবীবিখ্যাত। এহ অঞ্চল হইতে খনিজ তৈল নলযোগে 
ভূমধ্যসাগরের তারবতী ত্রিপলি ও হাইফা বন্দরে নীতি হয়। পৃথিবীর মোট 
খনিজ তৈল উত্পাদপের প্রায় ১৫% ইরাকে পাওয়া যায়। 

(৩) €সাঁদী আরবের হাসা প্রদেশ, চবহরিন দ্বীপপুঞ্জ এবং কাটের 
উপদ্বীপেও খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এহ অঞ্চলের তৈলখনিগুলি মাকিন 
শক্তির তত্বাবধানে রহিয়াছে । মিশর প্যালেস্টাইন এবং আফগানিস্তানে. 
অন্পবিস্তর তৈল পাওয়া যায়। 
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(ড) ইউরোপ-_রুশিয়া বাতীত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে খনিজ তৈলের 

উৎপাদন অতি সামান্ত। রুমেনিয়া ও পোল্যাণ্ড (বর্তমানে ইহ1 রুশিয়ার 
'অন্তর্তৃক্ত) ইউরোপের প্রধান তৈল-উৎ্পাদক দেশ। রুমেনিয়ার তৈলথনি- 

গুলি কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। প্রোস্টি এই স্থানের 

প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র । জার্মানীর হানোভার অঞ্চল, ফ্রান্সের পেচেলব্রন অঞ্চল 

এবং ব্রিটেনের নটিংহামশায়ারে কয়েকটি ছোট ছোট তৈলখনি রহিয়াছে । 

(5 গ্রশিয়া-_-এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত নিয়লিখিত দেশগুলিতে 

তৈল পাওয়া যায় । 
(১) ভারতে ( সর্বপ্রধান খনি ডিগবয় ) খনিজ তৈলের উতৎ্পার্দন অতি 

সামান্য (বাধিক গড় ৬০-৭০ মিঃ গ্যালন )। (২) পাকিস্তান (পঃ পাঞ্জাব ও 
বেলুচিন্তান) প্রতি বৎসর গড়ে ১৫ মিঃ গ্যালন তৈল উৎপাদন করে। (৩) 
ব্র্মদেশের ইরাবতী নদীর উপত্যকায় এবং রামবীতে বু তৈলখনি, 
রহিয়াছে । (৪) জাভা, স্মাত্রা, বোনিও, ক্রন্নি, সারাবাক্, বালিকপাপান ও 
তারাকান ইন্দোনেশিয়ার প্রধান প্রধান খনিজ তৈলাঞ্চল। (৫) জাপানে 
অতি সাদান্য পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। উত্তর হন্কুর পশ্চিমাঞ্চলে 
অবস্থিত আকিট1 ও নিগাট। খনি হইতে জাপানের সমগ্র উত্পাদনের ৯৫% 
তৈল উৎপন্ন হয়। 

উপরোক্ত অঞ্চলগুলি ব্যতীত চীন, নিউজীল্যাণ্ড, ঘানা, নাইজেরিয় 
প্রভৃতি অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। 

খনিজ তৈলের বাণিজ্য (7806 7 1015578] ০)1)__যুক্তরাষ্ 
ভেনেজুয়েল।, ইরান, রুশিয়া, রুমেনিয়া, ইরাক, কলদ্বিয়।, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম- 
দেশ, মেক্সিকো, পেক্ক, ত্রিনিদাদ, বেহরিন দ্বীপ প্রভৃতি দেশ খনিজ তৈল 
রগানী করিয়া থাকে | যুক্তরাজা, ক্যানাভা, ফ্রান্স, জাখানী, জাপান, 
ইতালী, হল্যাণ্ড ও আর্জের্টিন প্রচুর পরিমাণে খনিজ তৈল আমদানী করে। 

খনিজ তৈলের পরিবর্ত সামঞ্্রী (76:০01600 ৪55050165665)-- 
খনিজ তৈলের পরিবত সামগ্রী হিসাবে “তল শেল” (০11 9৪16), সংযোগা- 
আক তৈল (55001)600 ০011), বেনজল (615201) ও স্থরালারের (৪1০9101) 
কখা উল্লেখ কর। যাইতে পারে। 

“তৈল শেল?__ইহা সাধারণতঃ ভূপুষ্টের সন্গিকটেই পাওয়া যায়। এই 
“শেলকে' চূর্ণ ও উত্তপ্ত করিয়া তৈলের নিষাশন কর! হয়। তবে "শেল" হইতে 
তৈল নিক্ষাশন খনি হইতে তৈল উত্তোলন অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাধা। যুক্ত- 
রাষ্ট্রের রকি পর্বতাঞ্চল, কেন্টাৰঈ ও ইও্ডয়ান! রাজ্য ; ব্রিটেনের স্কটল্যাণ্ড এবং 
রুশিয়ার এস্টোনিয়া রাজ্যে “তৈল শেল? পাওয়। যায়। 

সংবোগীত্মক তৈল-__-পৃথিবীতে তৈলের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় 
ঠতলহীন দেশগুলি কয়ল। হইতে সংযোগাত্মক পদ্ধতিতে তৈল উৎপাদনের 

১৫ 
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চেষ্টা আরস্ত করিয়াছে । কয়লা হইতে তৈল বাহির করিবার নানাকপ পন্ধস্কি 
রহিয়াছে, কিন্ত উহাদের মধ্যে বাঞ্জিয়াস পদ্ধতি এবং ফ্রাঞ্তফিসার পন্ধতিই 
প্রধান। বার্জিয়াস পদ্ধতি অনুসারে বিটুমিনাস কয়লার অতি সুক্ষ চূর্ণকে উচ্চ 
চাপযুক্ত হাইড্রোজেন গ্যাসের সহিত অতি উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করা হয়। ইহাছ্ে 
কয়লা তরলীভূত হইয়া অপরিক্রত তৈল উৎপাদন করে। পরে এই অপরি- 
ক্রত তৈলকে পাতনযস্ত্রে চোলাই করিয়া এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশো- 
ধিত করিয়া! পেট্রোল পাওয়া যায়। ইংলগ্ডে এই পদ্ধতিতে কয়লা হইছে 
সংযোগাত্মক তৈল উৎপাদন করা হয়। এই পদ্ধতিকে “হাইড্রোজেনেশন” বা 
উদ্বায়ীভবনও বলা হয়। ফ্ত্রাঞ্জফিসার পদ্ধতি অনুসারে কয়লার সুক্ম্ম চুর্ণকে 
অল্প তাপে ও চাপে চোলাই কবা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে জার্মানীছে 

কয়ল] হইতে তৈল উৎপাদন করা হয়। এই পদ্ধতিকে কয়লার অল্পতাপযুক্ত 
অঙ্গারীকরণও বলে । 

বেনজঙ্গ__ কমলা হইতে কোক প্রস্তত করিবার সময় উপজাত ত্রব্য 
হিসাবে যে বেনজল প্পরস্তত হয় তাহাও জালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । 

স্থরাসার-_জৈব শ্বেতসাব (01£5891010 5081010)*হইতে যে স্থরাসার প্রস্তত্ধ 

হয় তাহাও খনিজ তৈলের পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়৷! থাকে । 

এই স্ুুরাসার প্রস্তুতিতে সাধারণতঃ খাগ্যশস্য, আলু, গুড প্রভৃতি ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে । 

প্রাকৃতিক গ্যাস (98781 085) 

সাধারণত: তৈলকৃপ হইতে উপজাত ভ্রব্য তিসাবে এবং কখনও কখনও 

গ্যাসকৃপ হইতে যে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় তাহাও জ্বালানী হিসাৰে 

ব্যবহৃত হইয়! খাকে। যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, রুমেনিয়া ও মেক্সিকো! রাজ্যে ইহার 

ব্যবহার সমধিক । সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সুই (9041) অঞ্চলে এক অদ্ভি 

বৃহৎ গ্যাসকৃূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে । এতদঞ্চল হইতে নলের সাহায্যে গ্যাস 

করাচীর বিভিন্ন শিল্পাগারে প্রেরিত হইতেছে । 

জজাবিছ্যৎ (267 7০7০: বর] 2502০6190৮0 10৭61 

বা ৮7171 0981) 

খনিজ জালানী ও জলবিদ্যুতের তুলনা (00207981150 5662612 

17119618] 11618 ৪100 ৪66: 1১0৮০:)-_-জলগ্রপাত বা নিম্গামী বেগবতী 

নদীর জলআ্রোত দ্বার1 ভায়নামে! চালাইয়া যে বৈছ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কর। 
হয় তাহাকে জলবিদ্যুৎ বলে। খনিজ তৈল বা কয়লা অপেক্ষা জলবিদ্যুৎ 
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সম্তা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উৎপন্ন হয় খলিয়া ইহার যোগান অফুরস্ত। 
-পথিবীতে সঞ্চিত কয়লা ও খনিজ তৈলের একটি নিদি্ পরিম'ণ রহিয়াছে; 
ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে উহা ভবিষ্যতে নিংশেষ হইয়। যাইবে । বিস্ত 
পৃথিবীতে যতদিন স্ূর্যতাপে জল বাম্পীভূত হইবে, জলবিছ্যুতের সরবরাহ 
ততদিন অফুরস্ত রহিবে। আবার আকরিক হইতে এযালুমিনিফম নিষ্কাশন, 
কা্ঠমণ্ড শিল্প, রুত্রিম সার তৈয়ারী, কয়েকপ্রকার রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি 
শিল্পকাধে এত অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয় যে জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার 
একান্ত অপবিহায। বর্তমানে জলবিদ্যুৎ শক্তির উত্পাদন ও ব্যবহারের ফলে 
ইতালী, স্ইজারল্যাণ্, নর ওয়ে, স্থইডেন প্রভৃতি কয়লা ও খনিজ-তৈল-হীন 
অক্লেও শিল্পের প্রপাবলাভ ঘটিতেছে। আবার জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপার্দন- 
হন্দ্ হইতে সহজে ও অল্লবায়ে বহুদুরবতী অঞ্চলসমূহে বিদ্বাৎবাহী তারের 
মাহাযো প্রেরণ করা যায় বলিপা বতঘান কালে এ নিছ্যুৎশক্তির ব্যবহারের 
ফলে যন্বশপ্লেব বিকেন্দ্রীকরণেব সম্ভাবন1ও পরিলক্ষিত হইয়াছে । 

উত্পাদনের অনুকূল অবস্থা (চ৮80601৪8 18৬07018015 £01 

&60618€101)--জলবিহ্যৎ উৎপাদন নিম্লিখিত ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক 
'বস্থবর উপব নির্ভর কবে । 

(ক) ভৌগোলিক আবন্থা। (0০098£91)1108] বা চ1)55108] £806019) 
-_(১) বন্ধুর প্রকৃতির উপর দিয় প্রবাঠিত জলমোত অত্যনু প্রবল হয় 
বলিয়া পাতা নদনদী ও জলপ্রপাত জপবিছাৎ উৎপাদনের সহায়ক। শ্বাভাবিক 
জলপ্রপাতের অভাবে নদীতে বাধ কাধিয়া কৃত্রিম প্রপাত তৈজারী কবিতে হয়। 
শখ নির্মাণের পক্ষে পাহাড়ের মধ্যবর্তা সংকীর্ণ স্থানই প্রশস্ত। কারণ ইহাতে 
প্রথমতঃ, বাধ বাঁধিতে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, উচ্চস্থীন হইতে জল- 
ধারার পতনের ফলে যে বেগ সঞ্চারিত হয় তাহাতে সহজেই জলবিদ্যুৎ 
'মাহরণ কবাযায়। (২) সারাবৎসর ধরিয়া নিয়মিত, প্রচুর ও সমবেগসম্পন্ন 
পলিবিহীন জলপ্রবাহের প্রয়োজন । সারাবৎসর ধৃবিয়া জলপ্রবাহের সম্তা 

* রক্ষার জন্য তুষারাবুত পর্বত, বুষ্িপাত এবং তুষারপুষ্ট নদনদী ও পধতের উপর 
জলপুর্ণ স্বাভাবিক বা কৃত্রম হৃদ থাক] প্রয়োজন। (৩) নাতিতীত্র শতকাল। 
কারণ শীতকালীন উত্তাপ যদ্দি হিমান্ক পধস্ত নামিয়া আসে ডাহা হইলে 
'আলরাশি জমিয়া বরফে পরিণত হয় এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় না। 

(খ) অর্থ নৈতিক অবস্থা (চ:০9000210  %৪০০7:৪)-_- অনুকূল 
ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চলে নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক অবস্থাগুলির 
'বিভ্যমানতা৷ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেঙগ প্রেরণা যোগায় । (১) জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ 

'শুভাগকেন্জের নিকটবতিতা। উৎ্পাদনকেন্ত্র হইতে ভোগকেন্দ্রসমূহ ৩*০- 
৪** মাইলের অধিক দূরবর্তী হইলে বিছ্যুৎ সরবরাহের মূল্য অন্বাভাবিক রূপে 
বুদ্ধি পায়। জলবিদ্যুতের ব্যবহার্কেন্সমূহ জনবহুল ও শিল্পসমৃদ্ধ হওয়া 
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প্রয়োজন। (২) যানবাহনের সুব্যবস্থা । জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাঁরখান!' 

নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের সহিত উপযুক্ত যানবাহন ব্যবস্থা বারা সংযুক্ত হওয়া 
গ্রয়োজন। (৩) অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চল- 
সমূহে কয়ল! ও খনিজ তৈলের অগ্রতুলতা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের 
অগ্কপ্রেরণ৷ দেয়। 

দঃ আমেরিকার আমাজন ও আফ্রিকার কঙ্গো নদী হইতে জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল হওয়] সত্বেও প্রতিকূল অর্থ নৈতিক 
পরিবেশেব দরুণ এই সমস্ত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উত্পাদন সম্ভব হয় নাই । অপর 
পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পুর্বাঞ্চলে ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ অগ্কৃূল হওয়ায় 
তথায় গ্রচুর জলবিহ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে । ইহা হইতেই বুঝা যাঁয় যে জল- 

বিছ্বাৎশক্তি প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ (8165 ০£ 0980016) নহে, ইহা মনুস্তুকূভ 

শ্রমসাধ্য সম্পদ । 

উগুপা্দক অঞ্চল (4168৪ ০: [7)7০0000)- পৃথিবীর জলবিদ্যুৎ 

শক্তির আঞ্চলিক বণ্টন সম্পর্কে আলোঁচন। প্রসঙ্গে ইহ] সর্বদাই মনে রাখা 

গ্রয়োজন যে পৃথিবীব বিভিন্ন অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ 
(0০966709] 7০৬৮) এবং উহাব প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ (06৬61076৭. 

7০0%৮৩) এই দুঈটির মধ্যে চরম অসংগতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । উদ্দাহরণ 
্বদ্ূপ বলা ধাইতে পাবে যে আফ্রিকা মহাদেশের সম্ভাব্য শক্তির পরিমাণ 
৬২০০ লক্ষ কিলোওয়াট (কিঃ ওঃ) কিন্তু উৎ্ণ1দনের উপযোগী হইল মাক ৩ লক্ষ 

কিঃ ওঃ অনুরূপভাবে এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দঃ আমেরিকা, ইউগ্োেপ 
এবং ওশিয়ানিয়ার সম্ভাব্য শক্তির পরিমাণ যথাক্রমে ৩১০০১ ১৯০০) ১৫৪ ০ 
১৫৬* ও ৬১০ লক্ষ কি: ওঃ এবং এঁ দেশগুলিতে ডৎপাদনের উপযোগী বিছ্বাৎ- 

শক্তির পরিমাণ হইল যথাক্রমে ১০২১ ৩৫০১ ২০, ৩২০, ও ১৫ লক্ষ কিঃ ও১। 
বর্তখানে নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হহতেছে। 

(১) উত্তর আমেরিকা__এই মহাদেশের অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যান। ভা 
জলবিহ্যতের উৎপাদন ও ব্যবহাব বিশেষ উল্েখষোগ্য। নায়াগ্রা জলপ্রপাত 
ক্যান।ডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় একটি চুক্তিহ্থার প্রতি 
পেকেগ্ডে নির্গত ৩৬,০০০ ঘন ফুট জল ক্যানাভাতে এবং ২০,০০০ ঘন ফুট জল 
যুক্তরাষ্ট্রে জলবিছাৎ উত্পাদনের নিমিত্ত বিতরিত হইতেছে । এই প্রপাত- 
হইতে উৎপন্ন জলাবিগ্াতের প্রায় ৭৫% যানবাহন চলাচল এবং রাসায়নিক, 
এযালুমিনিএাম, বনজ ও অন্তান্ত বহুবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে । ক্যানাডার 
অন্তগত দন্দিণ অন্টেরিও ও কুইবেক প্রদে্জণর শিল্পাঞ্চলসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্গত বাফেলো, রচেস্টার ও নিউইয়র্ক রাজ্যের অধিকাংশ শিল্পকেজ্জেই 
নায়াগ্রা শ্রপাত হইতে উদ্ভূত জলবিছ্বাৎ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের 
(ক) স্টত্তরে নিউইমর্ক এবং নিউইংলগু রাজ্যে, (খ) দক্ষিণাঞ্চলের আটলান্টিক 



খনিজ সম্পদ ২২৪৯ 

উপকৃলসন্গিহিত রাজ্াসমূতে, এবং গে) পশ্চিমের রকি পর্বতাঞ্চলে জল- 
বিছ্যুতেব ব্যাপক উৎপাদন ও ব্াবহাব হইতেছে। ক্যানাডার মধ্যাঞ্চলে 
অবস্থিত প্রেমরী প্রদেশ ব্যতীত অন্তান্ত সমস্ত অঞ্চলেই জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন ও 
ব্যবহৃত হয়। তবে পুবাঞ্চলের প্রদেশ গুলিতে জলবিছ্বাতের উত্পাদন ও 
ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক । 

(২) ইউরোপ_-ব্তমানে ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত অনেক দেশেই 

প্রচুর পরিমাণে জলবিছ্বাৎ উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হইতেছে । ইতালী:ত 
কয়লা সম্পদ অতান্ত অপ্রতুল, কিন্তু বর্তমানে জলাপদ্যাৎ শক্তিব উৎপাদন ও 

ব্যাপক ব্যবহাবেব দ্বার! কয়লার এই অভাব বছুলাংশে মাচন করা হইয়াছে । 
ইতালীর অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ আল্পস্ পর্বতাঞ্চলের নদীসমূহ হইতে উৎপাদিত 
এবং পে| অববাহিকার অন্তত শিল্পকেন্দ্রসমূহে বাবহৃত হইয়া থাকে। ইতালীর 
দক্ষিণাংশের আপেনাইন পর্বতাঞ্চল হইতে নির্গত নদীস্মৃত হইতেও জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন কবা হয়। সুইজারল্যান্ডে কয়লা ও খনিজ তৈলেব অত্যন্ত 
অভাব। তাই শ্ুইজারল্যাণ্ডের অধিকাংশ শিল্প ও রেলপথ ব্যাপকভাবে 

জলবিদ্ভাৎ ব্যবহাব করিয়া থাকে । আল্লস্ পর্বতাঞ্চল হইতে নিগত নদীস্মৃ 
হইতে স্ুইজাবল্যাণ্ডের জলবিদ্যৎ উৎপাদিত হয়। নরওয়ে দেশে কমল! 

একপ্রকার নাই বলিলেই চলে । সেই কারণে নরওয়ের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূত 
জলবিছ্যুত্শক্তিথ উপর সম্পৃণরূপে নিতর করিয়া থাকে । সমবেগসম্পন্ন 
নদী প্রবাহ, ভ প্ররু'তব বন্ধুরত্ঞ, অসংঠয জলপ্রপাতের বিছ্যমানতা এই দেশে 
জলিচাৎ উৎপাদনের স্ায়তা করিয়া! থাকে । নবওয়ের দক্ষিণ এবং প'শ্চম 
অঞ্চলেই সবাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। কাষ্ঠমণ্ড ও 
কাগজ শিল্প, দিষাশলাই শিল্প, খনিজ শিল্প এবং রাসায়নিক শিলই নরওয়ের 
জলবিদ্যুৎ শক্তির প্রধান গ্রাহক। নরওষের অন্তরূপ ভৌগোলিক পরিবেশ 
স্থইডেনে জলবিছু।ৎ উত্পাদনের সহায়ত | কবে। ভেনার হুদ ভইতে উৎপন্ন 

গোটা নদীর উপব ট্রলহাট্র। স্থইডেনের বিখ্যাত জলবিত্যৎ উতপার্দনকেন্দত্র। 
জলবিত্যুতের উৎপাদন ও বাপক ব্যবহারের দ্বারা ফ্রান্স কয়লার অপ্রতুলত 
ও খনিজ তৈলেব অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করিতেছে । বর্তমানে আল্পস্, 
পীরেনীজ ও সেভেন পর্বতাঞ্চল হইতে প্রচুর জলবিচ্যুৎ উত্পাদিত হইতেছে। 
ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহন ও যন্ত্রশিল্পসমূহ জলবিছ্যৎ শক্তির ব্যবহার 
করিয়া থাকে । জার্মানীর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ সামান্ত হইলেও 
উৎপাদিত জলবিছ্যুতের ব্যবহার ব্যাপক । 

(৩) এশিয়া__এখিয়া মহাদেশের মধ জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও 
ব্যবহারে জাপান ও ভারতবর্ষ-ই প্রধান। ভূগ্রকৃতির বন্ধুরতা, খরজোতা। 
নদীর প্রাচুর্য, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং অনধিক শৈত্য জাপানে জলবিছ্যৎ 
উৎপাদনের সহায়তা করে। মধ্য হ্গ্হর পর্বতাঞ্চলের পুর্ব ও দক্ষিণ ঢালে 



২৩০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

জাপানের অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ কারখানা অবস্থিত | শিল্প, যানবাহন এবং” 
গৃহার্দি আলোকিত করিবার জন্য জাপানে ব্যাপকভাবে জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । ভারতের জলবিদ্যৎকেন্্রসমূহের অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যে 
অবস্থিত। খতৃভেদে ভারতে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটিয়া থাকে বলিয়া 
জলবিছ্বাৎ উতপাদ্বন কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। ব্রজ্জমদেশে উত্তরের পর্বতাঞ্চলে 
জলবিদ্যুৎ উত্পাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, কিন্তু জলবিদ্যুৎ ভোগকেন্দ্র- 
সমূহ দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ব্রন্ধদেশে জলবিছ্যুতের উৎপাদন প্রসার 
লাভ করে নাই। 

(৪) কুশিয়া_ সম্প্রতি রুশিম়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুব জলবিদ্যুৎ 
উত্পার্দিত হইতেছে । ইউরোপীয় রুশিয়ার (১) নীপার নদীর উপর 
( নীপ্রোগেস কেন্দ্র), (২) লেনিনগ্রার্দের নিকট স্বীর ও ভলকভ নদীর উপর, 
(৩) শ্বেত সাগরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নিভা নদীর উপর, (3) 
ককেশাস পর্বতাঞ্চলের বিভিন্ন নদীর উপর এবং (৫) ভল্না অববাহিক1 অঞ্চলে 
জলবিদ্যুৎ উত্পাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । এশীয় রুশিয়াতে জলবিদ্যুৎ 
উত্পাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে । 

দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলনে এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে সামান্ 
পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে । পৃথিবীতে উৎপন্ন মোট জল 
বৈদ্যুতিক শক্তির শতকর] ৬* ভাগেরও অধিক যুক্ষরাষ্ট্র ও ক্যানাডার পুবাঞ্চল 
এবং পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূতের মণ্যে সীমাবদ্ধ । 

ভাব্রতেব্ন খনিজ সম্পদ 

খনিজ জম্পদে ভারতের অবস্থা (0098000 0£ [17018 ও ৪. 

80101911617 0£ 13517061819) ভারত নানাবিধ খশিজ সম্পদে সমুদ্ধ। 
শিল্পোন্নতির জন্য যে সমস্ত খনিজ পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন, তাহার প্রা 
সমস্তই ভারতে রহিয়াছে । আভ্যন্তরীণ যোগান, চাহিদা ও বহির্বাণিজ্যের 
দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের খনিজ সম্পদগুলিকে মোটামুটি তিন: 
ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ।_-(ক) যে সকল খনিজ সম্পদের আভ্যন্তরীণ 

চাহিদা অল্প এবং যোগান প্রচুর থাকায় রপ্তানীযোগ্য উদ্ধততও প্রচুর। যেরূপ, 
আকরিক লৌহ, অভ্র, টাইটানিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট, জিপসাম, মোনা- 
জাইট, বেরেলিয়াম, করাগাম, স্লিঘাটাউট, ম্যাগনেসাইট, সিলিক] ইত্যাদি । 
(খ) ঘে সমন্ত খনিজ সম্পদে ভারত প্রায় আত্মনির্ভরশীল। যেরূপ, কয়লা, 

বক্সাইট, হ্বর্ণ, তাত, ক্রোমাইট, স্থাপতা শিল্পের প্রস্তর, মর্মর, গ্লেট, সোডিয়াম, 
চুনাপাথর, ভোলোমাইট, সোহাগা, পিরাইট, নাইট্্রেট, ফম্ফেট, আরসেনিক, 
রত্বু, ব্যারাইট, ভ্যানাভিয়াম প্রভৃতি । (গ) যে সমন্ত খনিজ সম্পদের জন্ত 
ভারতকে বৈদেশিক আমদানীর উপরইণঘহুলাংশে নির্ভর করিতে হয়| যেরূপ, . 
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রৌপ্য, নিকেল, খনিজ তৈল, গন্ধক, সীসক, দস্তা, রাং, পারদ, টাংস্টেন, মলিব- 
ভেনাম্, গ্রযাফাইট, প্রযাটিনাম, আসফাণ্ট, পটাশ, ফ্লুরাইড প্রভৃতি । ১৯৪৭ 
সালে ভারত বিভক্ত হইবার ফলে পাকিস্তান অবিভক্ত ভারতের মোট 

উৎপাদনের সমূদয় পরিমাণ গন্ধক, ৮১% ক্রোমাইট, ২০% খনিজ তৈল, এবং 
৪০ কয়ল। পাইয়াছে 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা! ও খনিজ (11,0191) 71010617915 01301 

1০ ০৪ ১1919) জাতীয় স্বার্থের দিক দিয় খনিজ সম্পদের গুরুত্থ 

অপরিসীম । খনিজ সম্পদের গুণাগুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদির 
সংগ্রহ এবং ইহ্বাদের যখোপযুক্ত ব্যবহারের জন্বা পরিকল্পন। কমিশন আগ্রহ 

দেখাইয়াছেন। এই কমিশনের নির্দেশ অন্থসারে প্রথম পরিকল্পনার 
কাধকালে কয়লা, খনিজ তৈল, ম্যাঙ্গানীজ, সীসক, দত্তা, সালফাইড, পিরাইট, 
ক্রোমাইট, অভ্র, জিপলাম, এ্যাসবেস্টস্, হীরক, গঙ্ধক, মৃ্শিল্পে ব্যহত 
নানাবিধ খনিজ, কিয়ানাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পকে নানাবিধ গবেষণা ভারতীয় 
ভূতত্ব সমীক্ষা, “ই্ডয়ান বাবো অফ. মাইনস্ঠ, “সেপ্টাাল গ্লাস এযাওড সেরা- 
মিক রিলার্চ ইনস্টিট্যুট” এবং “হ্বাশনাল মেটালাবজিক্যাল ল্যাবোরেটরী” কর্তৃক 
পরিচালিত হয়। প্রথম পরিকল্পনায় খনিজ শিল্লের উন্নয়নকল্পে ১ কোটি টাক 
ধার্য করা হইয়াছিল, তবে পরবর্তাকালে প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় ২৫ 
কোটি টাক1। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্কালে কয়লা, খনিজ তৈল, তা, ম্যাঙ্গানীজ, 
ক্রোমাউট, জিপসাম, সীপক, দস্তা, রাৎ, চুনাপাথর, ডলোমাইট, মর্ষর, বালি, 
গ্রাঞফাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রবোর সঞ্চিত তহবিল সম্পর্কে অধিকতর অনসন্ধান 
ও নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহের ভার ভারতীয় ভৃতত্ব সমীক্ষণ ও “ইত্ডিয়ান বারে! 
অফ. মাইনস্”-এর উপর ন্ন্ত হয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প সংগঠন ও গ্রসারণের উপর যে গুরুত্ব আরোপ 
কর হইয়াছে তাহাতে খনিজ দ্রবোর উত্তোলন বিশেষরপে বুদ্ধি করিতে 
₹ইবে বলিয়াই পরিকল্পন! কমিশন মনে করেন। এই উদ্দেশ্তে তৃতীয় পরি- 
কল্পনার কাযকালে কয়লা, লৌহ 'আকর, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমাইট, বস্সাইট, 
চুনাপাথর, তাত, দন্তা, সীসক ও ম্যাগনেসাইট-এর সঞ্চিত তহবিল ও নৃতন 
নৃতন খনির অধিকতর অন্ুসন্ধীন ও নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহের ভার ভারতীয় 
ভূতত্ব সমীক্ষা ও “ইত্িয়ান ব্যুরো অফ. মাইনস্”-এর উপর ন্তন্ত হইয়াছে । 

শেষোক্ত সংস্থা ছুইটির প্রসারণ কল্পে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্ষকালে যথাক্রমে 
১০ কোটি ও ৫ কোটি টাক] ঞ্কয় মগ্ুর করা হইয়াছে । উপরোক্ত সংস্থা দুইটি 
বাবহারিক ভূতত্ববিষ্ভা ও খনিজবিছ্ধা। সম্পর্কেও শিক্ষাদদীন কাধে ব্রতী থাকিবে। 
রাজ্যগত বিভিন্ন “ভূতত্ব ও খনিজ্জ দণ্তুর”গুলিকেও সংশ্লিষ্ট রাজ্যমধ্যে খনিজ 
স্রব্যের অধিকতর অনুসন্ধানের ও উত্তোলনের সহায়ত করিবার নির্দেশ 



২৩২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

দেওয়া হইম়্াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্ধকালে থনিজ শিল্পের উন্নয়নমূলক 
কার্ধে সরকারী খাতে ৪৭৮ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ৬০ কোটি 
টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়! অন্নমিত হইয়াছে । 

ভাব্রতেত্র প্রপ্রান প্রধান খনিজ সম্পদ 

ভারতের খমিজ সম্পদের মধ্যে নিষ়লিখিতগুলিই প্রধান । 

লৌহ আকরিক 01:07. ০:)--আকরিক লৌহ উৎপাদনে ভারত 

পৃথিবীতে একটি বাশষ্হীন অ্বিকার করে। ভারতের লৌহ আকরিক 
'অতি উচ্চঞ্জেণীর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন । আবার ভারতের অধিকাংশ 
'লৌহখনিরই বিশেষ সুবিধা এই যে, এই খনিগুলির নিকটেই কয়ল৷ এবং লৌহ 
গলাইবার উপষোগী ম্যাঙ্জানীজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি পাওয়া যায়। 
'অধিকন্ত খনি হইতে কারখানা এবং সেখান হইতে বড বড় শহরকে যুক্ত 
করিবার উপযোগী যানবাহনের সথযোগ-স্ুবিধাও যথেষ্ট পরিমাণে রতিয়াছে। 
ভারতে সঞ্চিত আকরিক লৌহের পরিমাণ ২১০০ কোটি টনেরও উপর । 
উত্তম শ্রেণীর লৌহ আকরিক ভারতের নানাস্থানে পাওয়! গেলেও নিম্নলিখিত 
স্থানগুলিতে উহ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উত্তোলিত হয়। 

ছোটনাগপুরের জিংস্ভূম জেলার কল্হান মহকুমার অন্তর্গত পানশিরাবুরু, 
বুদাবুরু, গুয়া এবং নোয়ামুণ্ডি খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট 
লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। এই খনিগুলি দঃ পুঃ রেলপথের দ্বারা 
টাটানগরের লৌহ ও ইম্পাতের কারখানার সহিত সংযুক্ত । উড়িস্যা-_ 
(ক) কেওম্ঝাড় অঞ্চলের দুইটি খনি প্রধান_-(১) বাগিয়াবুরু এবং (২) 

উত্তর-পুর্বাঞ্চলে সিংভূমের লনোয়া- 
মুণ্ডি খনির এই জেলার অস্তর্গত 
অংশ। এই খনিগ্রলির নিকটেই 
ম্যাজানীজ ও ডভলোমাইট পাওয়। 
যায়। (খ) বোনাই অঞ্চল। 
(গ) ময়ুব্রভঙ্জ জেলার গুরু- 

মহিষাণী, ওকাম্পাদ (শুলাইপাদ) 
ও বাদামপাহাড় খনি অঞ্চল হইতে 
প্রচুর উচ্চশ্রেণীর আকরিক 
উত্তোলিত হয় । এই সমুদয় খনি 

পু ও ঘর: পুঃ রেলপথের দ্বার! 
টাটানগর ও আসানসোলের 
সহিত সংযুক্ত । এই খনিগুলির 

ঠে নিকটে প্রচুর কয়লা ও ডলোমাইট ₹* নং চিন্তর--ভারতের খনিজ সম্পদ 
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পাওয় যায়। প্রকৃতপক্ষে মযূরভগ্জ জেলার এই তিনটি খনি হইতেই ভারতে 
উত্তোলিত যোট লৌহ আকরিকের ১ অংশ পাওয়া যায়। উডিস্যার মযূবভঞ্ঞ 
জেলা, বোনাই ও কেওন্ঝাড হইতে সিংভূম জেলার কল্হান মহকুমা পযন্ত 
এই অতিবিস্তৃত লৌত-প্রস্তবের বিবাট পর্বত পথিৰীব মধ্যে আয়তনে ও গুণে 
শ্রেষ্ট বলিয়া অগ্রমিত হইয়াছে । সম্প্রতি উভিষ্যব কিবিবুরু অঞ্চলে একটি 
“লৌহ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই খনিটি জাপানী তত্বাবধানে পবিচালিতত 
হইতেছে। মহীশুর বাজোর বাবাবুদ্রান পণতে অবস্থিত কেমাঙগ্তপ্ডি খনি 
হতে অতি উচ্চত্রেীব হৈমাটাইট লৌ্”আকবিক পাওয়! যায় । এই রাজ্োর 
তিপ্লর ও চিতলদ্রগ অঞ্চলেও লৌহ পাওয়। যায় । এই ঝাজ্যে কয়লার 
খভাব থাকায় কাচ্টেব কয়লায় লৌভ গলান হয়। মধ্যপ্রদেশের চান্দ 

জেলাব লোহার ও পিপলগগাও এবং দ্রগ জেলাব ঢালি ও রাজ্জহাব। 

পর্বতাঞ্চলে অবস্থিত খনিগুলি হইতে উচ্চশ্রেণীর আকবিক পাওয়া যাল্স। 
এই প্রদেশের বস্তার অঞ্চলে ৪ লৌহখনি আছে । মধ্যপ্রদেশেব লৌহ আকর 
ভিলাই-এর ইস্পাত কেন্ছে বাবহৃত হইবে। অন্ধের নেলোর, এুডাপ্সা ও 
কুষ্ঠল এনং মা্রাজের ত্রিচিনপল্লী ও মালেম-জ্লোষ লৌহখনি রহিয়াছে । 
এই খনিগুলি হইতে উচ্চশ্রেণীর ম্যাগনেটাইট আকবিক পাওয়া যায়। লৌভ- 
খনির নিকট কয়ল! ন। থাকায় আকবিক হইতে লৌহ নিষ্কাশিত হইতেছে না। 

মহারাষ্ট্রের বত্ধগিবি অঞ্চলে এবং গোরায় লৌহখনি আছে বলিফ্া অন্রমিত 

হইয়াছে । উত্তর প্রদেশ (আলমোড। ) পাঞ্জাৰ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের 

কয়লা-খনি-অঞ্চলসমূহেও সামান্য পবিষাণে আকবিক লৌহ (“আয়রন “স্টান 
বেল” ) পাওয়া যায়। ১৯৫০) ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভাবতে যথাক্রমে ২৯'৭, 

৪৬ ৭ ৪ ১০৫২ ( অন্মিত) লক্ষ টন পৌভ আকপ্পিত হয়। 
ভাবতেব আভ্যান্থবীণ চাঠিদা ( বতমানে ৮০ লক্ষ টন) মিটাইবাব পবেও 

প্রতি বদব যে বপ্ানীযোগা উদ্বত্ত থাকে তাহা পান, যুক্তবা্ট, যুক্তবাঙ্ভা 
এবং সি্হলে বপ্রানী হয়। ১৯৫০ সালেব পব হইতেই বগ্রানীর পরিমাপ 
বুদ্ধি পাইতেছে । ১৯৫৫-৫৬ সালে ১:৪ মিঃ টন রি আকব ভাবত হইতে 
বপ্থানী হয। ১২৬০-৬১ সাল নাগাদ এই বপ্ানীব পবিমাণ দাড়ায় অন্তমান 

প্রায় ২ মিঃ টন। ভারতেব পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় আকরিক লৌহ 
রপ্তানী অপেক্ষা ঢালাই লৌহ রগ্নানীকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে । এই 
পরিকল্পনাম্ন ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেব যেরূপ প্রসার নির্দিষ্ট হইয়াছে 
তাহাতে আকবিক লৌহের উত্তোলন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশ করা 
যায়। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ স্ঈবলমাত্র লৌহ ও, ইম্পাত শিল্পেই ইহাব 
ব্যবহার ঈাডাইবে অনুমান বাধিক ২ কোটি টন) আবার ভারত-্জাপান 
চুক্তির সর্ত অনুসারে ভারত উডিষ্যার কিরিবুক অঞ্চল হইতে ২ লক্ষ টন এবং 
মধ্য প্রদেশের বৈলাদিল! অঞ্চল হইতে &+ লক্ষ টন-_-এই মোট ৬* লক্ষ টন 
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লৌহ আকর জাপানে রপ্তানী করিবে । অন্তান্ত দেশে রানীর পরিমান: 

২৯ লক্ষ টন ও চঙ্পতি রপ্তানীর পরিমাণ ২* লক্ষ টন ধরিলে মোট রপ্তানীর 
পরিমাণ দ্বাড়ায ১ কোটি টন। অতএব দেশাভাস্তরে বিভিন্ন শিল্পের চাহিদ! 

এবং রপ্তানীর পরিমাণ অন্রমান করিয়া পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬৫ ৬৬ সাল নাগাদ 

লৌহ আকর উত্তোলনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন বাধিক ৩২ কোটি টন। 

তৃতীয় পরিকল্পনার কাধকালে মধা প্রদ্দেশের বৈলাদিলা, মাদ্রাজের সালেম, 

এবং মহীশৃরের তুকুর, চিতলদ্রগ এবং বেলারী-হসপেট অঞ্চলে লৌহ 
আকরিক্ষের অনুসন্ধান কাধ ব্যাপকভাবে চালাইয়। যাওয়া হইবে । 

ছা: (%810%91)59০)-_[ব্যবহার_-পূঃ ২০৬ দেখ] একমাত্র রুশিযু: 

ব্যতীত ভারতই ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। 
ভারতের মোট ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনের প্রায় ৬% মধ্যপ্রদদেশের বালাঘাট, 

ছিন্দোয়ারা, জববলপুর এবং ঝাবুয়া অঞ্চলে অবস্থিত খনিসমূহ হইতে পাও; 
যায়। বিশাখাপত্বনমে বন্দর নির্মাণের পর তইতে মধ্াপ্রদেশের ম্যাঙ্জগানীজ 

শিল্পের উন্নতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে | বর্তমানে দঃ পুঃ রেলপথের বিশাখাপত্তনম- 
রায়পুর শাখাপথে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ বিশাখাপত্তনম বন্দরে শীত হয় 
এবং সেখান হইতে বিদেশে বষ্তানী ভইয়া যায়। ভারতের মোট মাজানীজ 
উৎপাদনের ১৫% অন্ধ, রাজ্যে উৎপাদিত হয়। এই রাজ্যের বিশাখাপত্তনম্: 
কুঙ্গল ও বেলারী জেলার এবং সান্দুর অঞ্চলে অবস্থিত খনিসমৃত 
বিশেষ উল্লেখোগ্য ৷ এই, সমস্ত অঞ্চলের অধিকাংশ ম্যাঙ্গানীজই বিশাখা পঞ্তনম 
বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। মহারাষ্ট্রের পাচমহল জেলায়, রত্ুগিরি 
ভাগ্ডারা, নাগপুব এবং ছোট উদয়পুরে মাাঙ্গানীজ পাওয়। যায়। মোট 
উৎপাদনের ৬% ম্যাঙ্গানীজ এ অঞ্চল হইতে 'আাসে। মহ্থীশুরের কাছুর, 
সিষোগা, তুমকুর ও চিতলদ্রগ অঞ্চলে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। মহাশুরর 
ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন অতি সামান্ত-_-মোট উৎপাদনের প্রায় ৪9 । বিহারের 
মানভূম, হাক্তারীবাগ ও উড়িফ্যার ময়ুরভ্, কালাহাপ্ডি, কেওনঝাড় এবং 
গাংপুর অঞ্চলে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া ধায় । এই অঞ্চল ভারতের মোট উত্পাদনের 
৪০% ম্যাঙ্গানীজ উত্তোলন করে। রাজস্থানের বান্স্ওয়ারা অঞ্চলেও" 

ম্যাঙ্গানীজ আকরিত হয়। 
ভারতে প্রায় ১৮ কোটি টন ম্যাঙ্গানীজ আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে 

বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার প্রায় ১* কোটি টনই রহিয়াছে মধ্াগ্রদেশ ও 
মঙ্তারাষ্ট্র রাজ্যে । ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ৮৮, ১৫৮ 

ও ১১৬ ( অন্গমিত) লক্ষ টন ম্যাঙ্জানন্দি উত্তোলিত হয়। উত্পাদিত 
ম্যাঙ্গানীজের মাত্র ১০% ভারতীয় লৌহ ও ইম্পাত শিল্প গ্রহণ করে' 
এবং অতি সাধান্ক অংশ কাচশিল্প, রাসায়নিক শিল্প এবং বিছ্যুৎশিল্পে, 

ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৮৮% প্চেত্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, বেলজিঘাম. 
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জার্মানী এবং যুক্তরাষ্টে রপ্তানী হইয়া যায়। তবে পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনায় 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বেরূপ সম্প্রনারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে এই শিল্পে 
ম্যাঙ্গানীজের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়্াই মনে হয়। বর্তমানে 
ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ বিভিন্ন শিল্পকার্ধে ব্যবহৃত 
হইতেছে। ভবিষ্যতে ভারতের ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত 
ভারত সরকার মাঙ্গানীজের রপ্টানী বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন । এই 
খনিজের উন্নয়ন সম্পফিত ব্ভবিধ ব্যবস্থা প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
কার্ধকালে অবলন্িত এবং তৃতীয় পরিকল্পনার কাযকালের জন্ত নিদিষ্ট হয়। 
ভূতীয় পরিকল্পনার কাযকাপে পাচমহল অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রর্দেশের ম্যাঙ্গানাজ 
আকরিক বলয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন স্কানে নৃতন নৃতন আকরিকের অনুসন্ধান 

কার্ধ চালাইয়া যাওয়। হইবে এবং উডিগ্টা 5 রাজস্থানের সঞ্চিত ম্যাঙ্গানীজ 

সম্পদ সম্পর্কে বিস্তৃততর তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে । 
ক্রোমাইট (01010366)--[ বাধভাব-_-২০৭ পঃ দেখ 7 মহীশুরের 

( ৬৫% ) সিমোগা ও হালান খনি হইতে, উডিষ্যা, সিংুম (৩৩০০1, বিহারের 
রাচী ও ভাগলপুরের খনি অঞ্চপ হইতে এবং বশীর ধাক্ো অতি সাঘান্ত 
পরিমাণ ক্রোমাইট পাওয়া যায়। ভারতে উত্পারধিত ক্রোমাইটের প্রায় সমগ্র 

অংশহ যুক্তবাজা, ক্ব্যাপ্ডিনেভিয়া, যুশ্ররাষ্থী এবং জার্মানীতে মাত্রাজ ও 
কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানী হহয়া যায়। লৌহ ও ইম্পাত শিল্পেই 

ক্রোমাইটের বাবার অখ্িক। এই খনিজের প্রয়োজনীয়ত1 উপলব্ধি করিয়া 
তার সরকার ১৯৪৮ সাল হইতেই এই ধাতুর রপ্তানী-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 

করিয়াছেন। বতমানে উচ্চশ্রেণীব ক্রোমাইটের রপ্তানী একেবারেই বন্ধ 
করিয়া দেওয়। হইয়াছে এবং নিরুষ্ট শ্রেণার ক্রোমাইট বপ্তানীর পরিমাণও 
১৯৫১ সাল হইতে ১০ হাজার টন পর্যন্ত নিদিষ্ট তইয়াছে । ১৯৫০১ ১৯৫৫ ও 

১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ১৭,০০০, ৮ন১০০০ € ৯৯,০০০ (অনুমিত) টন 

ক্রোমাইট আকরিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার কাধকালে ভারতীয় ভূৃতত্ব 
সমীক্ষা, বারো অফ. মাইন্স ও ন্বাশনাল মেটলারজিক্যাল্ ল্যাবরেটারী কর্তৃক 
ক্রোমাইটের অধিকতর উত্পাদন, নূতন খনির অন্বেষণ ও উন্নততর নিফাশন 

পদ্ধতি সম্পকিত নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দঃ 
মহীশুরের ও উড়িষ্ঞার (নৌশাহী ) ক্রোমাভট-খনির উন্নয়ন সম্পর্কে নিদেশ 
দেওয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিহারের জোজুহাট, মহীশৃরের হাসান 
ও মহীশৃর জেলা এবং ডিস কটক, কেওনঝাড় ও ঢেনকানল জেলার 
খনি সমূহে সঞ্চিত ক্রোমাইটের পরিমাণ সম্পকে বিস্তৃততর তথ্যাদি সংগ্রহ 
করা হইবে । ভারতে প্রায় ২৩ লক্ষ টন ক্রোমাইট সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া 
'অন্গুমিত হয়। বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ০২ লক্ষ টন ক্রোমাইট 

বিভিন্ন শিল্পকার্ধে বাবহৃত হইতেছে ও 
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পঃ বঙ্গ, বিহার ও মধ্য প্রদেশে ফায়ার ক্লে (চ£:ত ০195) ও কেওলিনের 
€795০01) খনি আছে। ফায়ার ক্লে হইতে ইম্পাত শিল্পে ব্যবহৃত তাঁপসহ 
ইষ্টক এবং কেওলিন হইতে চীনামাটির দ্রব্যাদি প্রস্তত হয়। ভারতের 
নানাস্থানে চুনাপাথর (11075560106), গ্যান্টিমনি (£0100015) প্রভৃতির ও 

খনি রহিয়াছে । সিংভূম ও মমুরভঞ্জ অঞ্চলে ভ্যানেডিয়াম (৬০707010170) 7 
জামসেদপুরের নিকটবতা খারসোয়ান অঞ্চলে কিয়ানাইট (0557166)) 
কেরালায় জিরকোনিয়াম (21550971079) $ আসাম, মধ্য প্রদেশ, মহীশূর ও 
কেরালা রাজ্যে প্রচুর সিলিমেনাইট (31110291716); মাপ্রীজ, মহীশূর, 
রেওয়া, সিংভূম, খাসিপাহাড (আসাম )ও কাশ্মীরে করাগাম (00::0)- 
0007) পাওয়া যায় । 

মো নাজাইট (015952166)--মোনাজাইট আকরিক হইতে থোরিয়াষ 

ও ইউরেনিয়াম ধাতু নিফাশিত হয়। গ্যাসের আলোর ম্যান্ট ল্ প্রস্তুতিতে ও 
'আণবিক শক্তি উৎপাদনে ইহা! প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে 
উত্পাদিত মোনাজাইটের প্রায় ৮* ভাগই ভারতের কেরালা রাজ্য, উড্ি্থা 
(চিন্কা ), অন্ধ (গোদাবরীর বদ্বীপাঞ্চল ) এবং মাব্রাজে (তিনেভেলি ) 
পাওয়া] যায়। সম্প্রতি ভারত হইতে মোনাজাইটের রপ্তানী নিষিচ্ধ 
কইয়াছে। 

ইলমেনাইট (117760866)_ ইলমেনাইট াকরিক হইতে নিষ্কাশিত 
টাইটানিয়াম ধাতু দ্বার! অতি শুভ্র রং প্রস্তত হয়। . পৃথিবীর সমগ্র চাহিদার 
প্রায় ৭৫ ভাগ ইলমেনাইট যোগায় ভাতের কেরালা রাজ্য । ১৯৫০, ১৯৫৫ 

€ ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে ২১৩, ২৫১ ও ২'৪৬ ( অন্মিত ) লক্ষ টন 
ইলমেনাইট আকরিত হয়। ভারতে প্রায় ৩৫ কোটি উন ইলমেনাহট সঞ্চিত 

রহিয়াছে বলিয়া অন্রমিত হয়। বতমানে প্রত্তিবং্সর ভারতে প্রায় **১ লক্ষ 

টন ইলমেনাহট বিভিন্ন শিল্পকাষে ব্যবহৃত হইতেছে । 

টাংস্টেন (75208565,)- রাজস্থানের মোধপুর, বিহারের কালিম1টি ও 
মধাপ্রদেশে উল্লস্রাম পাওয়। যায়। ইহ] হইতে টাংস্টেন ধাতু নিষ্কাশিত হয়। 

তাজ (0০01১6:)--[ ব্যবহার-_পূঃ ২০১ দেখ] ভারতে অতি সামান্য 

পরিমাণে তাত উত্পাদিত হয়। ১৯৫৭, ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারতে যথাক্রমে 

৩৬০১ ৩৫৩ ও ৪:৪১ (অন্মিত ) লক্ষ টন তাম্র আকরিত হয়। বিহারের 
সিংভূম, হাজারীবাগ ও সীওতাল পরগণায় তা পাওয়া যায়। সিংভূম জেলায় 

৮* মাইল বিস্তৃত অঞ্চল লইয়া একটি বিশাল তৃগুমঅবলয় রহিয়াছে । এই বলয়ের 
অন্তর্গত মোদাবানী, ঘাটশীলা ও ধোবানী অঞ্চলের খনিসমূহ হইতে তাত 
উত্তোলিত হয়। অন্ধের নেলোর জেলা, মহীশুর, উত্তর প্রদ্দেশের 

গাড়োয়াল এবং কুমীষুন অঞ্চল, রাজস্থানের আজমীঢ়, আলোয়ার ও উদয়পুর, 
পাঞ্জাবের কুলু অঞ্চল, সিকিম, মধ্যপ্রক্কেশ। জন্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলেও সামান্ 



খনিজ সম্পদ ২৩৭, 

পরিমাণে তাত্র আকরিক পাওয়া ষায়। বহিহিমালয় ব্যাপিক্বা কুলু উপত্যক 
হইতে আরম্ভ করিয়া কাংড়া, নেপাল ও ভুটানের মধ্য দিয় সিকিম পর্যস্ত বিস্তৃত 
একটি বিরাট তাম্রবলয় রহিয়াছে । দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এবং 
ষানবাহনের অস্থবিধা থাকায় এ অঞ্চল হইতে উত্তোলনকায চলে না । সিংভূম 
জেলার ঘাটশিলায় অবস্থিত *“ইপ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন” ভারতে উৎপাদিত 

প্রায় সমগ্র তাম্্র্ট গ্রহণ করিয়া থাকে । ভারত প্রতি ব্সরই বিদেশ হইতে 

তাম আমদানী করে। তারের সভিত দত্তা মিশ্রিত করিয়া এদেশে পিস্তল 
প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
কাষকালে ক্ষেত্রী, দারিবো 

| (রাজস্থান) রংপে1 (সিকি ম) অঞ্চলে 

তার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে তার আকরিকের 

অন্রসন্ধান কায চালান হহবে। 
ভারতে প্রায় ৩২৯ কোটি টন 

ত্বাত্র আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে 

বলিয়া অন্রমিত হয়। বতমানে 

প্রতিবংসব ভারতে বিশিিন্ন শিল্প 

কাষে প্রায় ০৭ লক্ষ টন তাম্র 

৫১নং চিত্র_-ভাঁরতেব খনিজ সম্পদ ( ধাত) বাবহৃত হইতেছে । 

ম্যাগনেসাইট (2/5876516)--এহ আকরিক হইতে নিফাশিত 

ম্যাগনেশিয়াম ধাতু কাচ, সিমেপ্ট, কাগজ, রং প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে 

ব্যবহৃত হয়। বিহার, মহীশৃব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং মাদ্রাজের সালেম 
জেলায় প্রচর ম্যাগনেসাইট সঞ্চিত রহিয়াছে । এদেশেইউত্তোলিত প্রায় সমগ্র 

ম্যাগনেলাইট ইউরোপীয় দেশসমুহে বপ্ধানী হয়। ১৯৫০১ ১৭৫৫ ও ১৯৬০ 

সালে ভারতে যথাক্রমে ০৫৩, ০৫৮ ও ১:৫৪ ( অশ্মিত ) লক্ষ টন 

মাগনেসাহইট আকরিত হয়। ভারতে প্রায় ১০ কোটি টন ম্যাগনেসাইট 

আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়। অন্থুমিত হয়। বতমানে ভারতে প্রতি- 

বৎসর প্রায় ১:৪ লক্ষ টন ম্যাগনেসাইট আকরিক নানাবিধ শিল্পকাধে ব্যবস্ৃত 

হইতেছে । তৃতীয় পরিকল্পনার কাযকালে উত্তর প্রদেশের আলমোড় এবং 

মাদ্রাজের সালেম জেলায় মাগনেসাইট আকরিকের ব্যাপক অনুসন্ধান কার্ষ 

চালান হইবে। 

বক্াইট (899516০)-_[ব্যবতার-_পৃঃ ২০৫ দেখ] ভারতে প্রচুর বঝ্মাইট 

সঞ্চিত রহিয়াছে । বিশেষজ্ঞদের মতে সমস্ত শ্রেণীর সঞ্চিত বক্মাইটের পরিমাণ 

২৬ কোটি টন। ইহার মধ্যে উচ্জ্শ্রণীর বল্সাইটের পরিমাণ ২৮ মিঃ টন; 



২৩৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

ইহার প্রায় & অংশ বিহারেই রহিয়াছে । ১৯৫০) ১৯৫৫ ও ১৯৬* সালে 

ভাখতে যথাক্রমে *'৬৪, ০*৯০ ও ৩৭৭ ( অনুমিত) লক্ষ টন বল্লাইট আকরিভ 

হয়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ, মাদ্রাজ, উডিষ্া, কাশ্মীর ও জম্মু এবং মহারাষ্ট্র 
রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায় । তবে এদেশে এযালুমিনিয়মের 
উৎপাদন অতি সামান্য । “ইতিয়ান এযালুমিনিয়ম কোং” মান্রাজে এবং 
“এ্যালুমিনিয়ম কর্পোবেশন অব ইত্ডিয়।” আসানসোলে নিষ্কাশনের কারখানা 
স্বাপন করিয়াছে । বিহারের মুবীতেও এ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুতির একটি বৃহৎ 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । বর্তমানে ভারতে প্রতিবৎসর প্রায় ১ লক্ষ টন 

বক্মাইট আকরিক বিভিন্ন শিল্পকাষে ব্যবহৃত হইতেছে । তৃতীয় পরিকল্পনার 
কার্ধকালে গুজরাটে কায়বা ও জামনগর জেলায়, মহারাষ্টের কোলাপুর 

অঞ্চলে, মহীশুরের বেলগাও অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক অঞ্চলে, এবং 

বিহাবেব রাচী ও পালামৌ জেলায় সঞ্চিত বক্সাইট আকরিকের বিস্তৃততর 
তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে। 

রাং (73)-[ব্যবহার-__পৃঃ ২০৩ দেখ ] বিহারের হাজাবীবাগ জেলায় 
বাং-এর খনি রহিয়াছে । ভাবতে অতি সামান্য পরিমাণ রাং উত্পাদিত হয়। 

মালয় ও ব্রহ্গদেশ হইতে প্রচুর বাং এদেশে আমদানী করা হয়। বতমানে 
ভারতে বসবে প্রায় ৪৫৫০ টন রাং (ধাতু) নানাবিধ শিল্প কার্ধে ব্যবহাত 
হইতেছে । 

স্বর্ণ (030919)__-আগ্নেয় শিলাস্তরের মধ্যে মৌলিক অবস্থায় শ্বণ পাওয়! 
ষায়। এই শিলান্তরকে চুর্ণ করিয়া স্বর্ণ বাচিব করা হয়। কোন কোন অঞ্চলে 

নদীবাহিত বালুকার সহিত স্বর্ণ! মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং বালুক1 ধৌত 

করিয়া স্বর্ণ সংগৃহীত ভয় । তবে এই প্রকাবে সংগৃহীত স্বর্ণের পরিমাণ অতি 
সামান্য । অলংকার ও মুদ্রা তৈয়ারীর জন্যই স্বর্ণ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। 

নানাবিধ শিল্পে এন প্ষধ প্রস্তুত করিতেও স্বণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

পথিবীতে উত্পাদিত মোট দ্বর্ণের প্রায় ২% ভারতে পাওয়া যায়। 
মতীশূবের কোলার স্বর্ণধনি হইতে প্রায় ৯৯% স্বর্ন পাওয়া যায়। কোলারেব 
চ্যাম্পিয়ান ও উরিগাম খনি তৃপৃষ্ঠ হইতে ৯০০০ ফুট গভীব। মহীশুরের 
বেলার ও পারওয়ারে স্ব উত্তোলিত হইতেছে । মহারাষ্ট্রের রত্বগিরি জেলায়, 

কাশ্মীরে, প্রাক্তন হায়দরাবাদের ছুটি অঞ্চলে, অজ্্রের অনস্তপুর ও মাদ্রাজের 
সালেম জেলাতেও স্বর্ণের আকর পাওয়া যায়। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, 
আসাম, ষধ্যপ্রদ্দেশ, বিহার, উডিস্তা এবং কাশ্মীরের হ্বর্ণরেণুবাহী নদীর বালুকা 
ধৌত করিয়াও সামান্য পরিমাণ পাললিক বর্ণ'উৎপাদিত হয়। হ্বর্ণোৎপাদন 
ভারতে ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে মোট উৎপাদন 

দাভায় যথাক্রমে ২:৩৬ ও ২১১ লক্ষ আউন্দ। ভারত সামান্ট পরিমাণ স্ব্ণ 
বিদেশ হইতে আমদানী করে। 
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রৌপ্য (116:)--রৌপ্য প্রধানত: সীসক, স্বর্ণ ও তাত আকরিকের 
পতিত মিজিত অবস্থায় থাকে, তবে অনেক সময় খনিতে মৌলিক অবস্থাতেও 
সামান্য পরিমাণ রৌপ্য পাওয়া যায় । উহা অলঙ্কার ও মুব্রা তৈয়ারীর জন্য, 
গতজসপত্র নির্মাণে, উধধ প্রস্তত করিতে ও গিট্টি করিবার জন্য ব্যবহৃত 
কইমা থাকে । 

ভারতে অতি সামান্য পরিমাণ রৌপ্য, স্বর্ণ ও তাত্রের খনি হইতে উপজাত 
ব্য তিসাবে উৎপাদিত হয়। ভারত প্রতি বৎসর প্রচুর রৌপ্য বিদেশ হইতে 
"আমদানী করে। | 

দস্তা ও সীসক ভারতে (রাজস্থান ) খুব সামান্তই পাওয়া যায়। ভারতে 
প্রায় ১০৭ কোটি টন দস্ত।/-সীসক আকরিক সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অন্গমিত 
হয় । ১৯৬০ সালে ৩৬৭০ টন সীলক (ধাতু ) ও ০১ লক্ষ টন দস্তা (ধাতু) 

উত্পাদিত হয়। বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় *'৩ লক্ষ টন সীসক (ধাতু) 

ও ০৬ লক্ষ টন দস্তা (ধাতু ) বিভিন্ন শিল্প কাধে ব্যবহৃত হইতেছে । তৃতীয় 
পরিকল্পনার কাধকালে অন্ধ প্রদেশের কুডাপ্সা-কুক্প ও নেলোর জেলার, 

বিহারের হাজারীবাগ, সা৪তাল পরগণা ও মুঙ্গের জেলায়, মধ প্রদেশের 
জব্বলপুর ও বস্তার জেলায়, মিকিমের পাঞ্চেকানী অঞ্চলে, উত্তর প্রদেশের 
'আলমাডা ও গাডোয়াল জেলায়, রাজস্থানের উদয়পুব অঞ্চলে, জম্মু ও 

কাশ্মারের রিয়াসি অঞ্চলে এবং মণিপুরে তম, সীলক ও দস্তা আকরিকের 
ব্যাপকতব অন্ুসন্ধ[ন কায চাপাইয়! যাওয়| হইবে। 
*৮. অজ (7%/109)-_1 ব্যবহার-_-পৃঃ ১৮৬ দেখ] ভারত অভ্র উৎপাদনে 

বৃতঞ্কাল যাব পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। পুথিবীন 
মোট উত্পাদনের প্রায় ৭৫% অভ্র ভারতবর্ষে পাওয়]! যায়। ১৯৫১-৫২ ও 

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে যথাঞ্মে ৫ ও ৪*১৯ লক্ষ হন্দর অভ্র উত্তোলিত হয়। 
উতর অভ্র ভারতে যত আছে তত আর কোথাও নাই। ভারতীয় অন 

সাধারণত: নিয়োক্ক স্বীনসমূহে পাওয়া যায়। বিহারের অভ্রবলয় হাজারী- 
বাগ, গয়া, মুঙ্গের ও মানভূম জলার মধা দিয়া ৬০ মাইল দীর্ঘ ৪ ১৪ মাইল 
প্রশস্ত এক বিস্থাত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া আছে। কোভার্মা বনাঞ্চলের 
নিকটবর্তী স্থানে এই বলয়ের উল্লেখষোগ্য খনিসমূহ অবস্থিত। বিহারের 
অলগবলয় সমগ্র ভারতীয় উত্পাদনের প্রায় ৮০০০ সরবরাহ করে। ভারতের 

অন্রশিল্পে ২ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে । উহার মধ্ো প্রায় 
১২ লক্ষ শ্রমিকই বিহারের অভ্রশিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে । বিহারের অভ্রের 
উৎকর্ষ এবং ততস্থানের শিল্পে নিষুছ্ট জনগণের দক্ষতা ভারতীয় অভ্রশিল্পকে 
জগতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়াছে। বিহারের অত্র স্বচ্ছ) ইহা '“চুলী 
ক্মত্র/ নামে পরিচিত ইহার যূল্যও অধিক। জআন্ধ, রাজোর নেলোর জেলায় 
৬* মাইল দীর্ঘ ও ১* মাইল প্রশস্ত একট্রিবিভ্ৃত অভ্রবলয় রহিয়াছে । আট- 
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মাকুর, রায়পুর, গুভ্র ও কাভালী অঞ্চলে খনিসমৃহ অবস্থিত। নেলোরের" 
অভ্র ঈষৎ হরিব্রাভ এবং বিহারের অভ্র অপেক্ষা নিকষ্ট। নীলগিরি অঞ্চলেও - 
সামান্ত পরিমাণ অন্র পাওয়া যায়। বিহার ও অন্ত্রের খনিসমূহ হইতে প্রায় 
৭০% অন্র্ের চাদর পাওয়া যায়। মন্থীশুরের হাসান জেল, কেরালার 
ইরানিয়াল তালুক এবং ব্লাজন্ছানের আজমীঢ় ও জয়পুর অঞ্চলেও সামান্ত 
পারমাণে অভ্র পাওয়া যায়। 

ভারতের বৈছ্যত্তিক শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই বলিয়া অভ্রের 
আভ্যন্তরীণ চাহিদ1 অত্যস্ত অল্প। এই কারণে ভারতীয় অভ্র অধিকাংশই 
বিদেশে রঞ্তানী হয়। যুক্তরাষ্ট্র (৪৫০), যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও ফ্রান্গ ভারতীয় 
অভ্রের প্রধান ক্রেতা । বন্দরসমূহের মধ্যে কলিকাতা (৮৫%), মাত্রাজ 
(১৪০%) ও বোম্বাই (১%) অভ্র রপ্চানী করে । ব্রাজিল হইতে সামান্য পরিমাণ 

অভ্রের চাপডা পাত খোলাইবার জন্য এদেশে আসে । আন্তর্জাতিক অভ্রের 
বাজারে ব্রাজিল ভারতের প্রধান গ্রতিদ্বন্থী । ““মাইকা এযাডভাইসার্ী কমিটি” 
(১৯৫০) এবং “মাইক এক্সপোট প্রমোশন কাউন্সিল” (১৯৫৬) ভাগতীয় অত্র 
শিল্পের উন্নতিকল্পে বিশেষ বিশেষ কাযধারার অন্তমোদন করেন। 

লবণ (581$)--ভারতে উৎ্পার্দিত লবণকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়। (১) সামুদ্রিক লবণ, (২) ভৌম লবণ ও (৩) আকরিক 
লবণ। ভারতে মোট উত্পাদিত লবণের প্রায় ৬৬% বোম্বাই; অন্ধ, মাদ্রাজ, 
পশ্চিম বঙ্গ, কচ্ছ উপসাগরের নিকটবতা অঞ্চল এবং মালাবাব উপকূল 
অঞ্চলের সমুদ্রজণ বাম্পীভূত করিয়া সংগৃহীত হয়। ভারতে উত্পাদিত 
লবণের প্রায় ২০% রাজস্থানের সম্ধর হৃদ, যোধপুর রাজ্যের ডিডোয়ানা ও 

ফলোদি হ্রদ এবং বিকাণীর রাজ্যের লুনকরণসার হৃদ হইতে পাওয়। যায় 

ভারতে মোট লবণ উত্পাদনের প্রায় ১২% পাঞ্জাবের মণ্ডী রাজ্যব লবণ-খনি 
হইতে পাওয়। যায় । ১৯৫০ ও ১৯৫৫ সালে ভারতে যথাক্রমে-৩ ও ২৫২ 

কোটি টন লবণ প্রস্তত হয়। খাছ হিসাবে এদেশে লবণের চাহিদা বাধষিক 
প্রায় ২ লক্ষ টন। 

য্যাস্বেস্টস্ (4812556০5)__-ইহা একপ্রকার তন্ময় খনিজ পদার্থ? 
ইহার দ্বারা তাপ ও বিদ্যুৎ প্রতিরোধক দ্রব্যাদি প্রস্তত হয়। অগ্রিরোধক 

বস্ত্র, পর্দা প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে, বহুবিধ যন্ত্রে তাপের বিকিরণ রোদ করিবার 
জন্য আবরক হিসাবে এবং অন্যান্য বহুবিধ কাষে ফ্যাসবেলটস্ ব্যবহৃত হয়। 

মহীশৃর (ব্যাঙ্গালোর ), রাজস্থান (আজমীর-মারওয়ারা) ও অন্ধ (কুডাঞ%ল)) 
প্রদেশে সামান্য পরিম]ণে ফ্যাস্বেস্টস্ পাওয যায়। ১৯৫০ ও ১৯৬০ সাল্গে 

ভারতে ১৩৯৭ ও ১৬৮৩ ( অন্মিত ) টন য্যাস্বেস্টম্ আকরিত হয়। ভারজ 
প্রতি বখসরই বিদেশ হইতে প্রচুর য়্যাস্বেস্টস্ আমদানী করে। ভারতে 
সঞ্চিত য্যাস্বেস্টস্এর পরিমাণ ৫" লক্ষ টন বলিয়া অন্গমিত হইয়াছে 6 
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বর্তমানে ভারতে প্রতিবৎসর প্রায় ৩ হাজার টন ফ্যাস্বেস্টস্ বিভিন্ন শিল্প- 
কার্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। 

জিপসাষ (0:57950109)- কাগজ শিল্পে, সিমেণ্ট ও সার নির্মাণে ইহ] 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। রাঙ্গস্থান (বিকানীর, যোধপুর, জৈসলমীর ), 
কাশ্মীর, মাদ্রাজ ও গুজরাট (কাঠিয়্াবাড ) প্রদেশে ইভা পাওয়া যায়! ১৯৫০) 
১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালে ভারহত যথাক্রমে ২০৬, ৬'৯ ও ৯৮২ (অন্মিত) লক্ষ টন 

জিপসাম আকরিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন অনুসন্ধান কার্ধের ফলে 
যোধপুর ও বিকানীরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারতে 
সঞ্চিত জিপসাম আকরিকের পরিমাণ প্রায় ১৮১৭ কোটি টন বলিয়া 
অচ্মমিত হইয়াছে । ভাবতে উৎপাদিত জিপসামের সমগ্র অংশই আভ্যন্তরীণ 
প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া যায়। 

মোরা (5816665)--কাচ তৈয়ারী, খাছ সংরক্ষণ, বাকদ নির্মাণ ও 
জমিতে সার দিবার জন্য সোরা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। উত্তর প্রদেশে ও 

বিহারে প্রচুর সোরা পাওয়া যায়। মোট উত্পাদনের অন্ত পামান্য অংশই 
আসামের চা-বাগানে সার দিবার কাধে ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশই 

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, প্রণালী উপনিবেশ, মরিসাস ও চীনে রপ্তানী 
করা হয়। 

।  স্থীরক (1018700190)__অন্ধ ( অনস্তপুব, বেলারী, কৃষ্ণা, গুণ্ট,র এবং 
গোদ্াবরী জেলা ), উডিষ্যা ( সম্থলপুব তলা, মধ্য প্রদেশ (চান্দা জেলা, পান্না, 
চারখারী ও বুন্দেলখণ্ড) প্রভৃতি স্থানে অতি সামান্য পরিমাণে হীরক পাওয়া 
যায়, সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের পান্ন। খনির ১২ মাইল দূরে মাক্গগাওয়ান অঞ্চলে 
একটি নৃতন হীরকখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারত সরকার এই থনিটি রুশ 
বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় চালাইবেন বলিয় স্থির করিয়াছে । ১৯৫৫ সালে 

ভারতে ১৭৮৭ ক্যারাট হীরক উত্তোলিত হয়। 

শক্িসম্পদ 
(১০৪:96৪ 01 ৮০7৪2) 

ভারতে প্রধানতঃ কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবিছ্াৎ হইতে শিল্পকাধে 

ব্যবহৃত শক্তি উৎপাদন করা হয়। গৃহস্থালীর কাধে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, 
এরারের কাষ্ঠও জালানীবপে ব্ধিহত হয়। 

করলা (0০81)_-বর্তমান জগতে কয়লাই শ্রেষ্ঠ শক্তি-সম্পদ। করলা 
উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে অষ্টম স্থান অধিকার করে। ভারতে উত্তোলিত 
সমগ্র কয়লার পরিমাণ পৃথিবীর মাত ২%&| ১৯৫১ লালে ভারতে ৩৪৪৩ লক্ষন 

১৬ 
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কয়লা উত্তোলিত হয়। উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য হিসাবে ভারতের খনিজ 

সম্পদগুলির মধ্যে কয়লা শ্রেষ্ঠ । 
উগুপাদক.অঞ্চল (4.:555 

0£ 0:০৫0800019)--ভারতের 

কমলা প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর । (ক) 
ভারতের উপদ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত 

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্যা, ম্ধ্য- 
প্রদেশ ও অন্ধ রাজ্যের খনিসমূহ 
হুইতে ষে কয়লা উত্তোলিত হয় 
তাহ|গণ্ডোয়ান। (0070 8185) 

কমল! এবং (খ) অন্ান্ত স্থান হইতে 

ফে কয়লা উত্তোলিত হয় তাহা 

টাশিয়ারী (7510815) কয়ল]। 

গণ্ডোয়ানা কয়ল। টাশিয়ারী কয়ল' 
অপেক্ষা উতকুষ্ট। ৫২ নং চিজ্জ--ভীরতের উল্লেখষে।গ্য কয়লাখনিসমূহ 

(ক গণ্ডোয়ান। কয়ল] খনি- 
গুলির নিম্নোক্ত স্থানসমূহ হইতেই অধিকতর কয়ল] উত্তোলন কাধ চলে । 

পশ্চিমৰজ-_পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ ও আসানসোলের কয়লার খনিই 
সমধিক উল্লেখযোগ্য । ব্লাণীগঞ্জের কয়লার খনি প্রায় ৬০* বর্গ মাইল পখস্ত 

বিস্তৃত এবং এই অঞ্চল হইতে ভারতের সমগ্র কয়লার প্রায় ১ অংশ পাওয়। 

যায়। এই খনি পুঃ ও দঃ পুঃ রেলপথে কলিকাতা ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের সহিত 
সংযুক্ত । এই কয়লার খনিকে ভিত্তি করিয়াই কলিকাতা ও বর্ধমান অঞ্চলের 
বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়৷ উঠিয়াছে। 

(২) বিহ্ার__-কলিকাতা হইতে ১৪* মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ১৭৫ 
বর্গমাইল পধন্ত বিস্তৃত ঝাৰিয়ার কয়লাখনি পুঃ ও দ: পুঃ রেলপথের দ্বারা বিভিন্ন 
শিল্পাঞ্চলের সহিত সংযুক্ত । ভারতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লার প্রায় ৫০% এই 
খনি হইতে উত্তোলিত হয়। ঝরিয়ার কয়লার খনির পশ্চিমে অবস্থিত 

বোকারো খনি ২২০ বর্গ মাইল বিস্তৃত; উত্তর করণপুর1 খনির আয়তন 
৪৫০ বর্গমাইল । ইহা! ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পুর্ণ । দক্ষিণ করণপুর1 খনি 
হইতেও কয়ল! পাওয়া যায়। উত্তরের শ্িপ্সিডি খনি হইতে উতকুষ্ট কয়ল। 
পাওয়া যায় এবং উহা] লৌহ গালাইবার জন্ত পর্ধাপ্ড পরিমাণে ব্যবহ্ৃত হয় ॥ 
দামোদর অববাহিক1 অঞ্চলের অন্তর্গত পঃ বণ ও বিহারের উপরোক্ত কয়লার 
খনিসমূহ এ সমগ্র অঞ্চলের শিল্পোনয়নের সহায়তা করে! বিহারের শোণ- 
পালামৌ৷ অববাহিকার অন্তর্গত ভালটনগঞ্জ, পালামৌ, হুটার, রাঙ্গা, প্রভৃতি 
খনি হইতেও করলার উত্তোলন কার্ধ চলে। 
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(৩) উড়িস্তার মহানদী অববাহিকার অন্তর্গত তালচের, রামপুর ও 
হিমগির খনি হইতে কয়ল! উত্তোলনের পরিমাণ এ অববাহিক1 অঞ্চলের শিল্প 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

(৪) মধ্যপ্রদেশে ইতস্ততঃ বিক্ষি্ধ অনেকগুলি কয়লার খনি রহিয়াছে । 
তন্মধ্যে সাতপুরা অঞ্চলে অবস্থিত কান্হান্ এবং পেঞ্চ উপত্যকা ও মোহ- 
পানী; এবং রেওয়া-ছক্রিশগড অববাহিকার অন্তত উমেরিয়া, সোহাগপুর, 
জোছিলা, সিংগ্রালী, তাতপাণি, ঝিলিমিলি, বিশ্রামপুর, লঙ্খমণপুর, 
করবা, ও রায়গড় খনিসমূহই প্রধান। রেলপথ দ্বারা অন্তান্ত স্থানের সহিত 
উপযুক্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপিত ন1 হওয়ায় মধ্য প্রদেশের খনিসমূহ হইতে 
ভাল উত্তোলন কায চলে না। তবে অন্যান্য শক্তি সম্পদ না থাকায় সাতপুর? 
ও রেওয়া-ছত্রিশগড অববাহি কা অঞ্চলের সমস্ত শিল্পই এতদঞ্চলের কয়লা খনি- 
সমূহকে ভিত্তি কবিয়া গভিয়া উঠিয়াছে। 

€৫) নবগঠিত মহারাষ্ট্র রাজ্যেব ওয়ার্ধা উপত্যকার অন্তর্গত বললারপুর, 
ওয়ারোরা, উন, ভাশার, ঘুঘুষ চান্দা, ওয়ামনপল্লী, সাহপুর ও 
ইয়োটুমল অঞ্চলেও কয়ল! পাওয়া যায়। ওয়ার্ধ। অববাহিক। অঞ্চলের সমস্ত 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানই এই সমস্ত কয়লার খনিকে ভিত্তি কবিয়া গভিয়া উঠিয়াছে। 

(৬) অন্ধের সিঙ্গারেনী ও বেন্দাদানল খনিতে কয়লা পাওয়া যায়। 
এই খনিগুলির কয়ল। সাধাবণতঃ নিম্পশ্রেণীর । দক্ষিণ ভাবতের বেলপথসমূহে 
এবং কলকারখানায় এই স্থানের কয়লা ব্যবহৃত হয়। এই রাজ্যের ভাম্ছুর 
খনি হতেও কয়লা উত্তোলিত হয়। 

(খ) টাশিয়ারী কয়লা আসামের নাজির ও মাকুম, ঝুজন্ছালের 
বিকানীর, জন্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমৰঙ্গের দাজিলিং অঞ্চল হইতে পাওয়া 
যায়। ভারতে মোট উৎপার্দিত কয়লার মাত্র ২% টাণিয়ারী কয়লা; ইহার 
মধ্যে আবার অর্ধেকাংশই আসামের খনিনমূহ হইতে উত্তোলিত হয়। 
আসামের কয়লা! আসাম রেলপথে এবং ব্রদ্মপুত্র নদ দিয়! যাতায়াতকারী 
হীমার-সমূহে অধিক ব্যবন্থত হয়। সম্প্রতি ভূতত্ববিদ্গণ অনুমান করিয়াছেন যে 
আসামের গারে] পবতাঞ্চলে অতি উচ্চশ্রেণীর কয়লা প্রচুর সঞ্চিত রহিয়াছে । 
আবার মধ্যপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলেও নৃতন নূতন কফ্ধলার খনি আবিষ্কৃত 
হইতেছে। সম্প্রতি মাদ্রাজের দক্ষিণ আূর্কট অঞ্চলেও একটি অতি বিস্তৃত 
লিগনাইট কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্ধকালে 
দক্ষিণ আর্কটের লিগনাইট কয়লার সাহায্যে মান্রাজের নিভেলিতে একটি 
বিরাট কারখানা স্থাপিত হয় । ঞ্ঞজই কারখানাটির কাধ সম্পূর্ণ হইলে এ খনি 
হইতে উত্তোলিত বাধিক ৩৫ লক্ষটন কয়লার সাহাধ্যে নিভেলি কারখানায় ২৫৯ 

কিঃ ওঃ তাপ বিদ্যুৎ, বাধিক ৩৮ লক্ষ টন গুড়া কয়লার ইট (159966668), 
৭০১৯০ টন ইউরিয়া ও সালফেট নাইড্রেট (সারের জন্ত ) উত্পাদিত হইবে । 
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১৯৬১ সালের শেষদিক হইতেই কারখানাটি উত্পাদন কার্য আরভ করে। 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কার্ধস্থচী সম্পূর্ণ কর] হইবে, 
অতিরিক্ত ১৫০ কিঃ ওঃ তাপবিছাৎ উৎপাদনের উপযোগী বিয়া] কারখানাটির 

সম্প্রসারণ করা হইবে, এবং লিগনাইট কয়ল] উত্তোলনের পরিমাণ বাধিক 
৩৫ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া বাধিক ৪৮ লক্ষ টনে দাড করান হইবে । 

উত্পাদন, জাত্যস্তরীণ ব্যবহার ও বাণিজ্য (7১:০0106100,, ০০0:0- 

৪009000. 850. 0৪৫৪)-__ভারতীয় কয়লাব খনিলমুহ সমগ্র ভারতে 
সমভাবে বন্টিত নহে । মোট উৎপাদনের প্রায় ৮২% পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে 

পাওয়া যায়। ১৯৫৪ সালে উত্তোলিত ৩৬৭৭ লক্ষ টন কয়লার মধ্যে 

আলামের খনিসমূহ হইতে ৫ লক্ষ টন, পঃ বঙ্গের খনিসমূহ হইতে [ দাজিলিং 
( *'৩ লক্ষ টন ), রাগীগঞ্জ (১২২২ লক্ষ টন )] ১২২৫ লক্ষ টন, বিহাবের 

খলিসমূহ হইতে [ ঝরিয়া (১৩১*৯ লক্ষ টন), করণপুরা (১৪৪ লক্ষ টন), 
বোকারো (২৩৮ লক্ষ টন ), গিরিডি (২৬ লক্ষ টন) এবং অন্যান্য ছোট 

ছোট খনি (১৪ লক্ষ টন )] ১৭৪১ লক্ষ টন, মধ্য প্রদেশে খনিস্মৃহ হইতে 

[ ছিন্দোয়ারা ও চান্দা ( ২২ ৫ লক্ষ টন), বস্তি (০*৭ লক্ষ টন) এবং অন্যান্য 
থনিসমূহ (২৩১ লক্ষ টন)] ৪৬৩ লক্ষ টন, উডিষ্যাব খনিসমূহ হইতে ৫'২ লক্ষ 
টন , অন্ধের খনি ( সিঙ্গারেনী ) হইতে ১৪-৩ লক্ষ টন ও রাজস্থানের বিকানীর 
খনি হইতে ০৩ লক্ষ টন কয়ল! উত্তোলিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায যে 
উত্তর ভারতে কয়লার সরববাহ অতি সামান্ত এবং উহাও অতি নিকষ্টন্তরের । 
উত্তরপ্রদেশে কয়লা একেবারেই নাই। ভাবতের কয়লার খনিসমূহ 
সমুক্রোপকৃলে কিংবা! জলপথেব সন্পিকটে অবস্থিত না থাকায় স্থলভ পরিবহনেব 
হ্যোগ নাই। 

ভারতে সঞ্চিত (£.৪6:৮৪) কয়লার পরিমাণ সম্পফিত কোনরূপ সুষ্ 
সমীক্ষা এতাবৎকাল পধস্ত হয় নাই। বৈদেশিক ভূতত্ববিদ্গণ অন্থমান কবেন 
ষে ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৮৭০৭ কোটি টন। আবার ভাবতীয় 
ভূতত্ববিদ্গণের মতে ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৮**০ কোটি টন। 
উহার মধ্যে ভূপৃষ্ঠের ২০**' নিম্ন পর্ধস্ত ১' বেধযুক্ত শুরে অবস্থিত গণ্ডোয়ান। 
কয়লার পরিমাণ ৬০০০ কোটি টন। এ একই নিম্নতায় ৪'এর অধিক 

বেধযুক্ত স্তরে অবস্থিত এবং ২৫% অপেক্ষা অগ্প ছাই সমন্বিত কয়লার পরিমাণ 
২০০০ কোটি টন বলিয়া ভারতীম্ম ভূতত্ব সমীক্ষা কর্তৃক অনুমিত হয়। 
ইহার মধ্যে ৫০* কোটি টন অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং উহার যধ্যে আবার 
২০* কোটি টন কোক নির্মাণের উপযোগী কম্পা। বর্তমান হারে উত্তোলিত 
হইলে এই কয়লার দ্বার! ভারতের মাত্র দুইশত বৎ্সরকাপ চলিতে পারে। 
ভারতে নিয়শ্রেণীর কয়লার মধ্যে ৩০* কোটি টন টাশিয়ারী কয়লা ও ২০০ 
কোটি টন লিগনাইট ভূগর্তে সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়। অন্ছমিত হয়। 



খনিজ সম্পদ ২৪৫ 

ব্যবহারের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় কয়লাকে পাচ শ্রেণীতে 
(018551410801072) বিভক্ত কর! যায় £--(১) ধাতব শিল্পে ব্যবহারোপযোগী 

কয়লা__ ইহ! ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারে! ও গিরিডভির খনি হইতে পাওয়া যায় । 
(২) উচ্চ শ্রেণীর স্তীম কয়লা__-ইহা। রাণীগণ্, বোকারো, করণপুরা, তালচের ও 
মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন খনি হইতে পাওয়া যায়| (৩) টাশিয়ারী কয়লা_ 
ইহ আসাম, রাজস্থান ও পাঞ্জাবে পাওয়া যায়। (৪) নিয়শ্রেণীর স্টীম কয়লা 
ও (৫) লিগ্নাইট। 

কয়লা অতি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ 
হওয়ায় ইহার অপচয় জাতীয় স্বার্থের পরিপস্থী। সেইজন্য এদেশে কয়লার 
সত্বাবহার ও সংরক্ষণের (00108615802) নিমিত নিয্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে 

অবহিত হওয়া! আশু কর্তব্য। (১) উন্নত প্রণালীতে কয়লার উত্তোলন, 
(২) কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, (৩) কয়লা হইতে উপজাত দ্রবোর উৎপাদন, 
(৪) গুড়া কয়লার দ্বার ইট প্রস্ততকরণ এবং জালানি হিসাবে ইহাদের 
দ্যবহার বুদ্ধিকরণ, (৫) কয়লার ধৌতকরণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার বিমিশ্রণ, 
(৬) কয়লার পরিবর্তে অন্ত শক্তিসম্পদের ( বিশেষতঃ জলবিদ্যুতের ) উৎপাদন 
ও ব্যবহার, এবং (৭) খনি হইতে কয়ল। কাট। হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালি দ্বার! 

শৃগস্থান পুরণ । 
খনি হইতে কয়লা উত্তোলন কাধে প্রায় ৩৫ লক্ষ শ্রমিক (18০এ:) 

নিযুক্ত রহিয়াছে । এই্শ্রমিকদের অধিকাংশই মধাপ্রদেশ ও বিহারের 
অধিবাসী । ইহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী বলিয়া ইতারা সারা বৎসর 
সমভাবে খনির কাধে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। অধিকস্ত, এই সমস্ত শ্রমিক 
খনি হইতে উত্তোলনকার্ধেও দক্ষ নহে। এদেশের খনির কাধ বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে স্থ্ঠুভাবে পরিচালিত না হওয়ায় অতি সামান্য পরিমাণ কয়লাই খনি 
হইতে উত্তোলিত হয়। আবার ভারতের ৮২৮টি কয়লার খনির মধ্যে 
৬৫১টি এত ক্ষুদ্রীয়তনের যে যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সমস্ত খনি হইতে কয়লা 

উত্তোলন করাও অসম্ভব । এই সমস্ত কারণে ভারতীয় কয়লার মূল্য অধিক 
হইয়! পড়ে 

ভারতে উত্তোলিত সমগ্র কয়লার ৩৩% রেলপথসযূহে, ১০% লৌহ ও 

ইস্পাতের কারখানাসমূহে, ১০% বয়ন শিল্পাগারসমূহে, ৭% বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কারে, ৭% ্্রীমারসমূহে রপ্তানীর কার্ষে এবং অবশিষ্টাংশ অন্তাগ্ত নানাবিধ 
শিল্প ও গৃহস্থালীর কার্ধে ব্যয় (9৪) হয়। ভারতীয় কয্পলণ হংকং, সিংহল, 
প্রণালী উপনিবেশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, পাকিস্তান, জাপান, 
অঙ্পেঁলিয়া, ব্রদ্ধদেশ ও সিঙ্গাপুরে রগানী হয়। ১৯৫১ সালে ২৭৩ লক্ষ টল । 
কয়ল। রপ্তানী করা হয়। 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও করলা 00381 ০০৪] 91061 7 4৬৩ 



২৪৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

৪৪ 7218708)-__ভারতীয় কয়লা শিল্পের গঠনমূলক পরিকল্পানার অঙ্গ হিসাবে 

প্রথম পরিকল্পনার কার্ধকালে নিয়লিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলঘ্বিত হয়-__- 
(১) ১৯৫৯ সালে “কয়লা-খনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন” প্রণয়নের 

দ্বারা একটি “কোল বোর্ড” স্থাপন কর] হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ধাতুশিল্পে 
ব্যবহ্ৃত কয়লার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ আইন প্রণয়নের ক্ষমত। দেওয়া হয়; 

(২) সম্যক অনুসন্ধানের ফলে রাণীগঞ্জ ঝরিয়া, বোকারো ও করণপুরা 
খনিগুলির সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ নিদিষ্টক্ূপে জানা যায় এবৎ ঝিলিমিলি 

কয়লার খনি হইতে প্রচুর কোক কয়ল1 পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত 
হয়; (৩) বঙ্গ-বিহার অঞ্চলের খনিসমূহের অভ্যন্তরপ্থ শূন্যস্থান পুরণ সম্পর্কে 
নানাবিধ বিষয় বিচার-বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্তে একটি কমিটি গঠিত 
হয়) (৪) “ইয়ান স্ট্যাগ্ডার্ড ইন্ট্িট্যুশন” কর্তৃক ভারতীয় কয়লার সু 
শ্রেণী বিভাগ সাধিত হয়; (৫) কয়লার অঙ্গারীকরণ, কোক উত্পাদন, 

মিশ্রণ, নির্গন্ধককরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণার কাঁধ ধাঁনবাদের “ফুয়েল 
রিসার্চ ইন্টিট্যুট'”" কর্তৃক পরিচালিত হয়; (৬) নরম বা হান্কা কোক 
কয়লার ব্যবহার বুদ্ধি করিবার চেষ্টা চলে; (৭) কয়লা ধৌত করণ 
কারখান' স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৫৩ সালে 

ভারত সরকার কর্তৃক একটি “কোল ওয়াশারিজ কমিটি” নিযুক্ত হয়। এই 
কমিটি অনতিবিলঘ্ে একটি কয়ল1 ধৌঁতকরণ কারখান' স্থাপনের জন্য সুপারিশ 
করেন এবং (৮) যে সমস্ত শিল্পে কোক কমলার ব্যবহার অপরিহার্ধ নহে 

সে সমস্ত শিল্পে কোক কয়লার পরিবর্তে অন্ত শ্রেণীর কয়ল1 ব্যবহারের ব্যবস্থা 
প্রবতিত হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় ১৯৫৫ সালে কয়লার 
উত্তোলন ও রগ্ানী দাড়ায় থাক্রমে ৩৮২*২ ও ৩১৫৭৪ লক্ষ টন। 

পরিকল্পনা কমিশন অন্গমান করেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার(১৯৫৫-৫৬1১৯৬০- 
৬১) শেষ বর্ষে, ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ কয়লার চাহিদ। ফ্রাড়াইবে বাষিক 

৬০৪ লক্ষ টন-_-১৯৫৫ সালের উৎপার্দন অপেক্ষা প্রায় ২২৭ লক্ষ টন অধিক। 
এই অতিরিক্ত ২২০ লক্ষ টন উৎপাদনের মধ্যে ১২০ লক্ষ টন আসিবে সরকারী 
খনিসমূহ [ বর্তমান সরকারী খনিসমূহ হইতে (প্রধানতঃ বোকারো৷ ৫ লক্ষ টন 
ও সিঙ্গারেনী ১৫ লক্ষ টন) ২* লক্ষ টন, মধ্য প্রদেশের নুতন কয়লার খনি করবা 
হইতে ৪* লক্ষ টন এবং অন্তান্ত খনি হইতে ৬* লক্ষ টন] হইতে এবং ১০০ 

টন বেসরকারী খনিসমূহ হইতে । দ্বিতীয় পরিকল্পানার কার্যকাল হইতেই 
সরকারী খনিসমূহ “ন্যাশনাল কোল ডেভেলপৃঢুমণ্ট কর্পোরেশন” নামক একটি 
নবগঠিত কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত হইতে থাকে । এইন্সপ অন্গমিত হয় 
ষে ১৯৫৪ সালের উৎপাদন অপেক্ষা ১৯৬০-৬১ লাল নাগাদ রাণীগঞ্জ খনির 
উত্তোলন বৃদ্ধি পাইবে ৫৯৪ লক্ষ টন, করণপুরার ৪৫৬ লক্ষ টন, বোকারোর 
৫ লক্ষ টন, করবার ৪ লক্ষ টন, মধ্য প্রহেশের অন্তান্ত খনিসমূহের ৩০ লক্ষ টন 
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ও সিঙ্গারেনীর ১৫'০ লক্ষ টন--এই মোট ২৩* লক্ষ টন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
দেখা যায় যে ১৯৬০-৬১ সালের প্রকৃত উৎপাদন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক 

নির্ধারিত তাগ পর্ধস্ত পৌছাইতে পারে নাই। নিয়ের পরিসংখ্যান হইতে 
১৯৬০-৬১ সালে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন খনি হইতে 
কয়ল৷ উৎপাদনের তাগ ও প্রকুত উৎপাদন বুঝা যাইবে। 

খনি প্রতি উত্পাদন ১৯৬০-৬১ 

(লক্ষ টন) 

খনি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রকৃত উৎপাদন 
নির্ধারিত তাগ 

আসাম ক € ৪ ৬৮ 

দাঞজিলিং 5 ৬৩ ৬" ৪ 

রাণীগঞ্জ ৮** ১৮১৬ ১৮৯৮ 
ঝরিয়া হয ১৬৬৪ ১৬০*৪ 

করণপুর। «৬৩ ৬৪:৪৩ ৪৪০৮ 

বোকারে নি ২৮৮ ৩৭-৫ 

গিরিডি টা ২৬ ৪৬ 

বিহারের অন্যান্ত ছোট ছোট খনি ১৭৪ ১-৫ 
ছিন্দোয়ারা ও চান্দা *.* ২২'৫ ৩৯৬ 
করবা ৯৯০ ৪৬ €"৭ 

মধাভারতের খনিসমূহ ... ৫৩+১ ৩৬৭ 
সম্ভি ১০৯ ৬৭ ১৪ 

উডিস্তা ৮০০ ৫'২ ৮*৮ 

সিঙ্গারেনী টি ২৯৩ ২৫২ 

বিকানীব ৬৪৩ ৬৩ ৪৫ 

মোট ০5০ ৫৯৭৭ ৫৪৬*২ 

(২) শ্রমিকদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন 
কাষে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য এই পরিকল্পনার কাধ-কালে ৪টি (কারগলি, 
গিরিভি, তালচের ও কুরাশিয়া) ও পরে আরও কয়েকটি শিক্ষা-কেন্ত্র স্থাপনের 
নির্দেশ দেওয়া হয়। (৩) উন্নত ধরণের পরিবহন ও বিকেন্দ্রীভূত 
উত্পাদনের সাহায্ দেশাভ্যন্তরে কয়লা বণ্টনের স্থব্যবস্থা করা হয়। 

(৪) কোক কয়লার সংরক্ষণ কল্পে নিয়লিখিত ব্যবস্থাগুলি অনুস্থত হয় £- 
(ক) কমুল। সংরক্ষণ মূলক কাটীকে “কয়ল] খনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা)” 
আইনের অঙ্গীভূত কর! হয়; (খ) কোক কয়লার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ কর। হয়; 
(গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার ধোৌতকরণ প্রথার সাহাধ্যে ধাতুশিল্ে ইহাদের 
ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্তে বাধিক্ অতিরিক্ত ৬৪ লক্ষ টন কয্পলা ধোঁত- 
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করণ ক্ষমতাযুক্ত চারিটি কেন্দ্রীয় ধৌঁতকরণ কারখান। এবং ছুর্গাপুর ইম্পাত 
কারখানার সংলগ্ন আরও একটি ধৌতকরণ কারখান৷ স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া 
হয়। ইহার মধ্যে দুর্গাপুরের কারখানা (বাধষিক উৎপাদনের ক্ষমতা ৮ লক্ষ 
টন) এবং কারগলির ধৌতকরণ কারখানা (বাধিক উৎপাদন ক্ষমত] ১৬ লক্ষ 
টন) দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালের স্থাপিত হইয়াছে । অপর তিনটি কারখানা 
তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথমার্ধে ই স্থাপিত হইবে , ঘে) উচ্চ ও নিয়শ্রেণীর কয়লার 
মিশ্রণের দ্বার! ইহাদিগকে ধাতুশিল্লে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিবার 
ব্যবসাও অবলম্থিত হইয়াছে । (ও) ধাতুশিল্প ব্যতী'ত অন্যান্য শিল্পকাধে কোক 
কয়লার পবিবতে অন্ঠান্ত শ্রেণীর কয়লার ব্যবহার প্রবত্তিত হইয়াছে ; এবং 

(চ) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রতিকূল পরিবেশযুক্ত কয়লার খনিকে সরকারী 
অর্থীক্ষকূল্য দেওয়া হয়। (৫) অধিকতর উৎপাদনের উদ্দেস্টে ১৭টি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 

কয়লা-খনির সংযোজন সাধন করা হয়। (৬) ভারতীয় ভূতত্ব সমীক্ষা! ও ব্যুরো 
অব মাইন্স্ কর্তৃক এই পরিকল্পন1 কালে করবা, উঃ ও দঃ করণপুরা, রাণীগঞ্ 
চিরিমিরি, রামগভ, ঝিলিমিলি, কোটা, সিংগ্রলী, উমেরিয়া, সোহাগপুর, 
কান্হান্, পেঞ্চ উপত্যকা সিঙ্গারেনী, তালচের, গোদাবরী অববাহিক1 ও 
আসামের কয়লাখনি সম্পকে নানাবিধ তথ্যাদি সংগৃহীত হয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়লা শিল্পের উন্নতিকল্লে নিয় লিখিত বিষয়গুলির নিদেশ 
দেওয় হইয়াছে ।_-(১)পবিকল্পন1 কমিশন অন্রমান করেন যে তৃতীয় পরিকল্পনার 
(১৯৬০।৬১-১৯৬৫।৬৬ ) শেষ বর্ষে, ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ কয়লার চাহিদ। 

দাডাইবে বাধষিক ৯৭০ লক্ষ টন-__১৯৬০।৬১ সালের নির্ধারিত ভাগ ৬০* লক্ষ 

টন অপেক্ষা ৩৭* লক্ষ টন অধিক | এই অতিরিক্ত ৩৭* লক্ষ টন উত্পাদনের 
মধ্যে ২০* লক্ষ টন আসিবে সরকারী খনিসমূহ হইতে [সিঙ্গারেনী ৩০ লক্ষ টন, 
দক্ষিণ বালাওা ১০ লক্ষ টন, বিশ্রামপুর ২৫ লক্ষ টন, উত্তর বালাও। ১০ লক্ষ টন, 
জারাংদি ২ লক্ষ টন, কাঠার! (অতিরিক্ত ) ৫ লক্ষ টন, কার্গলি-বোকারো। 
(অতিরিক্ত ) ৫ লক্ষ টন, সাবাং ৩ লক্ষ টন, সিংগ্রলী ২৫ লক্ষ টন, কাম্পটি 
১৫ লক্ষ টন, পেঞ্চ-কান্হান্ ১০ লক্ষ টন, চার্চাঝিলিমিলি ১০ লক্ষ টন, পশ্চিম 

বোকারো ৫ লক্ষ টন, রামগড ১৫ লক্ষ টন, করবা ১৫ লক্ষ টন, রাণীগঞ্জ ১* 
লক্ষ টন, দ্রিশেরগড ৫ লক্ষ টন এবং ঝরিয়া ১৫ লক্ষ টন ]* এবং অবশিষ্ট ১৭০ 
লক্ষ টন আসিবে বেসরকারী খনিসমূহ হইতে [ প্রধানতঃ ঝরিয়] ক্ষেত্র হইতে 
কোক তৈয়ারীর কয়লা ৪৮*৭ লক্ষ টন, রাণীগঞ্জ ক্ষেত্র হইতে মিশ্রণোপযোগী 
কয়ল! ১১২ লক্ষ টন এবং রাণীগঞ্জ বোকারে। করণপুর1 ও মধ্যপ্রদেশের 

* সিঙ্গারেনী খনি ব্যতীত জন্তান্ত থনিগুলি “ম্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন" 
কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । সিঙ্গারেনী খনি এবং “ম্তাশনীল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন" 

কর্তৃক পরিচালিত এই খনিসমূহ হইতে মোট উৎপাদিত কয়লার পরিমীণ ২১৫ লক্ষ টন আশা 

করা গেলেও উৎপাদনের তাগ ২** লক্ষ টনে নির্ধিষ্ট হইয়াছে । 
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অন্থান্ত ক্ষেত্র হইতে কোক ব্যতীত অন্থান্ত উচ্চশ্রেণীর কয়ল1 ১০৮৪ লক্ষটন ]1 
নিয়ের পরিসংখ্যন হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সরকারী ও বেসরকারী 
অংশের বিভিন্ন খনি হইতে উত্তোলিত অতিরিক্ত কয়লার পরিমাণ বুঝা 
যাইবে। 

১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ সরকারী ও বেসরকারী অংশের ৰিভিন্ন খনি 
হইতে উত্তোলিভ অতিরিক্ত কয়লার অনুমিত উত্পাদন লেক্ষ টন) 

খনিনমূহ কোক তৈয়ারীর মিশ্রণোপযোগী কোক তৈয়ারী বাতীত মোট 
কয়লা করল! অন্কান্ঠ কার্ষে বাবহৃত কয়লা 

বঙগদেশ-বিহার 
রাণীগঞ্জ ৩"৫ ১৬২ ৮৬৬ ১০৬*৩ 

ঝরিয়া ৫৮*৪ ৫৮৪ 

বোকারো ১৬৮ ৩৩ ২০*১ 

পশ্চিম বোকারে। ৫০ ৫" 

রামগড় ১৫০ ১৫০৩ 

করণপুরা ৪*২ ৪২ 

মধ্য প্রদেশ 

পেঞ্-কানগান ৩৪-৩ ৩৪৩ 

বিশ্রামপুর ২৫০ ২৫০ 
চার্চাঝিলিমিলি ৫০ ৫.০ ১০০ 

সিংগ্রলী ২৫০ ২৫৬ 
করবা ১৫৩ ১৫৩ 

মহারাষ্ট্র £ কাম্পটি ১৫০ ১৫০ 

উডিষ্যা £ তালচের ২০০ ২০৪ 

অন্বপ্রদেশ £ সিঙ্গারেনী ৩০5 ৩০৪ 

মোট ৯৮৭ ২১২ ২৬৩৪ ৩৮৩০ 

(২) খনি হইতে কয়ল1 কাট! হইবার সঙ্গে সঙ্গে বালিছার! শুন্তস্থান পুরণ 

করিবার উদ্দেস্টে ব্যাপকতর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে । দামোদর ও অজয় 
নদ্দের অববাহিকা অঞ্চল হইতে বালি সংগ্রহ করিয়া খনি অঞ্চল সমূহে রজ্জবপথে 
দ্রুত সরবরাহের নিমিত্ত “কোল বোর্ড” ঝরিয়া খনি অঞ্চলে ৪টি এবং রাশীগঞ্জ 
খনি অঞ্চলে ৩টি__এই মোটব্রটি রজ্দুপথ স্থাপন করিবে । (৩) বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে কমল! উত্তোলন কার্ধে খনির শ্রমিকদিগকে শিক্ষিত করিয়া 
তুলিবার ব্যবস্থা অবলদ্িত হইবে । (৪) উন্নত ধরণের পরিবহন ও বিকেন্দ্রীভূত 
উত্পাদনের লাহায্যে দেশাভ্যস্তরে কয়লা! বণ্টনের সুব্যবস্থা করা হইবে। 
(৫) তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ইন্প্জত শিল্পের যে সম্প্রসারণ নিদিষ্ট হইয়াছে 
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তাহাতে বাধিক ১২৭ লক্ষ টন কয়লার ধৌতকরণ প্রয়োজন হইবে বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে । কয়লা ধৌতকরণ ক্ষমতার বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্তে ছবিতীয় 
পরিকল্পনাকালে স্থাপিত ধৌতকরণ কারখানা! সমূহের সম্প্রসারণ, প্রস্তাবিত 
কারখানা সমূহের দ্রুত রূপায়ণ এবং নূতন কয়েকটি ধৌঁতকরণ কাঁরখান। 
স্বাপনেরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । ছুগ্দা ও ভোজুদি অঞ্চলে স্থাপিত 
কারখান' ছুইটির মোট বাধিক উত্পাদন ক্ষমতা ৩২ লক্ষ টন হইবে বলিয়া 
নিিষ্ট হইয়াছে । ইহা! ব্যতীত কাঠারা অঞ্চলে বাধিক ৩০ লক্ষ টন কযঙ্গা 
ধৌত করণের ক্ষমতাযুক্ত দুইটি কারখান1 (ইহার কাঠারা, জারাংদি, সাবাং ও 
কারগলি খনি হইতে কয়ল] সংগ্রহ করিবে ), করণপুরা অঞ্চলে বাধষিক ৩৫ 

লক্ষ টন ধৌত করণের ক্ষমতাযুক্ত দুইটি কারখানা (ইহারা আরগাডা ও সিরকা 
খনি অঞ্চল হইতে কয়লা সংগ্রহ করিবে ) এবং মধ্য ঝরিয়া অঞ্চলে ৩* লক্ষ টন 

ধৌত করণের ক্ষমতাযুক্ত একটি কারথানা ( ঝরিয়া খনি অঞ্চলে উন্মুক্ত নৃতন 
কয়েকটি খনি হইতে ইহার কয়ল] সংগ্রহ করিবে ) স্থাপিত হইবে । ইস্পাত 

শিল্পে ব্যবহৃত কোক কয়লার ধোৌঁতকরণ ব্যতীতও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত 
অন্তান্ শ্রেণীর কয়লার ধোঁতকরণের গুরুত্ব এবং এত ছৃদ্দেস্তে ধৌতকরণ 
কারখানা! স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও পরিকল্পনা কমিশন কর্তক নিদিষ্ট 
হইয়াছ়ে। ৮ 

খনিজ তৈল (266:01607.)-_-খনিজ তৈল উত্পাদনে ভারতের স্থান 

শিইিকিস নহৌশী্ীশি 
উৎ্পার্দক অঞ্চল (4559 0£ 7:00006092)- হিমালয়ের উত্তর-পুব 

শরীন্তহিভ ক প্রকার উদ্গিল' শিলান্তয় হইতে এ বনিজ তৈল পাওয়া যায়। 
হিমালয়ের পুর্ব প্রান্তের তৈলক্ষেত্র আসাঁটিসর উত্তর-পুর্ব প্রান্তে লখিমপুর জেলার 

ডিগবয়ে ২২ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বর্তমান। ইহাই ভারতের সর্বপ্রধান 
তৈলখনি। এই তৈল ডিগবয়ের পরিশোধনাগীরে পরিশোধিত হয়? 
আসামের দক্ষিণ-পুর্বাংশে কাছাড় জেলার বদরপুরে নিঃশেষিতপ্রায় একটি 
তৈলখনি রহিয়াছে । সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যে তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
আসামের তৈল-খনিসমূহ রেলপথ দ্বার! কলিকাত্ার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে । 
পঃ বঙ্গের উপকূলাঞ্চলে, কচ্ছ, কাঠিয়্াবাড়, পাঞ্জাব ও কাংড়া উপত্যকায় 
(জালামুখী ) তৈল পাওয়া! যাইতে পারে বলিম্পা অনেকে মনে করেন । এইবূপ 
অনুমিত হইয়াছে যে ভারতের প্রায় ৪ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান হইতে 
খনিজ তৈল পাইবার সম্ভবনা রহিয়াছে । 

উদ্পাদন, আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বাঁণিজ্য ([১1:00006105, ০010 

৪হ21007966012 2100 0:৪৫০)--১৮৫ সালে ভারতে খনিজ তৈলের আভ্যন্তরীণ 

উৎপাদন দাড়ায় মাত্র ৬৬০ লক্ষ গ্যালন। প্রতি বৎসর প্রায় ৩৯০০ লক্ষ 

গ্যালন খনিজ তৈল এদেশে ইরান, যুক্তক্তাষ্ট, বোনিও, ব্রহ্ষদেশ এবং রুশিয়া 
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হইতে আমদানী হইয়। আসে । (সম্প্রতি বোম্বাই-এর অনতিদূরে টন্দে অঞ্চলে 
'বার্ম।-শেল? কর্তৃক একটি এবং “ন্ট্যানভ্যাক” কর্তৃক একটি তৈল পরিশোধনাগার 
স্থাপিত হইয়াছে. 'ক্যালটেক্স কোং” কর্তৃক বিশ্রাথপ্রভমমে একটি তৈল 
শ্োধনাগারের নির্মাণ কাষ সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার কাধকালে 
ভারত সরকার কর্তৃক স্টানভ্যাক কোম্পানীর সহায়তায় পঃ বঙ্গ, ক্যান্থের 
উপকৃলাঞ্চল এবং রাজস্থানের জৈসলমীরে খনিজ তৈলের অন্রসন্ধান কাধ 
চালান হয় এবং ন্যাচাবাল রিসোর্স এযাণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ” দঙ্চরের অধীন 
“অয়েল এ্যাণ্ড হ্তাচারাল গ্যাম ভিভিশন»” নামক একটি বিভাগ খোল হয় 
এবং পরব্ত্ণীকালে এই বিভাগটি “অয়েল এ্যাণ্ড স্তাচারেল গ্যাস কমিশন” 

নামক একটি স্বতন্ত্র দপ্তরে রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্ধকালে 
জৈসলমীব, ক্যান্থে ও জ্বালামুখী অঞ্চলে খনিজ তৈলের অধিকতর অনুসন্ধানের 
জন্য প্রায় ২৬ কোটি টাকা বায় হয়। স্ট্যানভাক"' কোম্পানীর সহায়তধয় 
পশ্চিম বঙ্গে এবং 'আমাম অয়েল কোম্পানী'ব সহায়তায় আসামের 

নাহাবকাটিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্কালে তৈল অনুসন্ধান কাধ 
চালান হয়। (প্রশ্চিমবঙ্গে তৈল বা গ্যাস কিছুই না থাকাতে পশ্চিমবঙ্গের 
অনুসন্ধান কায পরিত্যক্ত হয়। অন্রসন্ধান কাধে ফলে আসামের নাহাঁব- 
কাটিয়া অঞ্চলে তৈল পাওয়া ধায় এবং এইরূপ অন্থমিত হয় যে এই অঞ্চল 
হইতে বাধষিক ২৭৫ লক্ষ টন ঠতল পাও যাইবে । এতদঞ্চলেব তৈলখনি 
হইতে তৈল উত্তোলনের জুন্য সম্প্রতি “অয়েল ইণ্ডিয়া” নামক একটি নৃত্বন 
সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে (এই সংস্থাটিতে ভারত-সবকারের অংশ অর্ধেক এবং 

বার্ন অয়েল কোম্পানীর অংশ অর্ধেক )। এতদঞ্চল হইতে উত্তোলিত 
তৈজ সরকারী অংশে স্থাপিত গৌহাটির নুনমাটি (বাধিক পবিশ্রাবণ ক্ষমতা 
৭৫ লক্ষ টন) এবং বিচারের বাবাউনি (বাধিক পবিশ্রাবণ ক্ষমতা ২০ 
লক্ষ টন) এই ছুইটি নৃতন ট্তল পরিশ্রীবণ কেন্দ্রে নলপথে প্রেরিত হইবে 4) 
নাহারকাটিয়াঅন্কলে ঠতল ব্যতীতও যে স্বাভাবিক গ্যাস পাওয়া যাইবে তাহা 
বিছাৎ ও কৃত্রিম সার উত্পাদন কাষে ব্যবহৃত হইবে | ক্যাঙ্গে উপসাগর 
সন্িঠিত অঞ্চলে ও আযাংক্রেশ্বরে অনুসন্ধানের ফলে সঞ্চিত তৈল ও স্বাভাবিরু 
গ্যাসেব সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । আসামের ব্রহ্মপুত্র অববাহিক1 অঞ্চলের 
অন্তর্গত দুইটি তৈলকুপেও তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এই কৃপ ছুইটি 
“অয়েল ইত্ডিয়া” সংস্থাটি ইজার। লইয়াছেশ । পাঞ্জাবে অন্রসন্ধান কাধ চালান 
সত্বেও এতাবৎকাল পথস্ত তৈল পাওয়! যায় নাই, তথাপি ব্যাপক অন্থসন্ধান কার্ধ 
চালাইয়? যাওয়া হইতেছে । 

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্কালে খনিজ তৈল শিল্পের উন্নতিকল্পে নিয় লিখিত 
বিষয়গুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । (১) “অয়েল ইপ্ডিয়া” সংস্থাটি কর্তৃক 
আসামের ইজারা বলে অধিরুত অঞ্চ্থ্ামৃহ হইতে খনিজ তৈলের অধিকতর 
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উত্তোলন কার্ধ চালান হইবে । (২) “নমল এণ্ড গ্তাচারাল গ্যাস কমিশন” 
কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে ঠৈেতলের অস্ুসন্ধান কার্য চালাইয়] যাওয়া! হইবে এবং 

গুজরাটের ক্যান্বে-আযাংকেশ্বর ও আসামের শিবসাগর অঞ্চলের খনিসমূহ 
হইতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈল উত্তোলনের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে । “অয়েল 
ইগ্ডিয়া” প্রতিষ্ঠানটি নাহারকাটিয়1, মোরান ও হুগরিজান অঞ্চলে এবং উহার 
উত্তর-পুর্বে অবস্থিত প্রায় ১৮৮৬ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলে খনিজ তৈল 
সংক্রান্ত নানাবিধ অন্ুসন্ধান ও উত্তোলন কার্ধ চালাইয়! যাইবে । (৩) এই 
পরিফল্পনাকালে বারাউনি ও গৌহাটির তৈল পরিশ্রাবণ কেন্দ্র দুইটির নির্মাণ- 
কার্য সমাপ্ত হইবে এবং ২০ লক্ষ টন পরিম্ষত তৈল উৎপাদনের ক্ষমতা যুক্ত 
একটি নূতন পরিশ্রাবণ কেন্দ্র গুজরাটের ক্যান্থে অঞ্চলে স্থাপিত হইবে । (৪) 
তৈলজাত ব্রব্যাদ্দির পরিবহনের উদ্দেশ্তে বারাউনি পরিশম্রাবণ কেন্দ্র হইতে 
উহার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন ভোগ কেন্দ্রে এবং কলিকাতায় তৈল 

প্রেরণের উদ্দেশ্রো নলপথের স্থাপন করা হইবে । ৫) ১৯৫৯ সালে স্থাপিত 
“দি ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানী” নামক সরকারী সংস্থাটি ইতঃপুর্বেই “ইউ. 

এস. এস. আর এক্সপোর্ট অর্শধনাইজেশন” নামক সংস্থাটির সহিত ১৯ লক্ষ টন 
পরিমিত কেরোসিন তৈল, ডিজেল তৈল, প্রভৃতি সামগ্রী আমদানীর জন্ত একটি 
চারি বৎসরের চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে । রুমেনিয়ার সহিত অনুরূপ চুক্তি 
সম্পাদনের পরিকল্পনাও রহিয়াছে । এই পরিকল্পনাকালে “দি ইণ্ডয়ান অয়েল 
কোম্পানী” বারাউনি, গৌহাটি ও ক্যান্থে অঞ্চলের সরকারী পরিশ্রাবণ 
কেঙ্জগুলি হইতে উৎপাদিত খনিজ তৈলজাত সামগ্রীসমূহ বণ্টনের স্বব্যবস্থ 
গ্রহণ করিবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

ভারতে প্রচুর বিটুমিনাস ও লিগনাইট জাতীয় কয়লা রহিয়াছে । ইংল্যাণ্ড 
ও জার্মানীর স্তায় ভারতেও এই কয়লা হইতে বিষ্লেষিত তৈল প্রস্তুত করা 

যাইতে পারে । আবার ভারতের চিনির কলগুলি প্রতিনৎসর প্রায় ৭* লক্ষ 

মণ গুড় ফেলিয়া দেয়। এই গুড় হইতে স্থরাপার প্রস্তুত করিলে পেট্রোলের 
সহিত অবাধে ব্যবহার কর যাইতে পারে । ১৯৫০ সালে শক্তি স্থরাসারের 
উৎপাদন ছিল ৪৫ লক্ষ গ্যালন, ১৯৫৫ সালে ইহার পরিমাণ ঈীশড়ায় ১০৪ লক্ষ 

গ্যালন। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ শক্তিজ্রাসার উৎপাদক কারখানাগুলির 

মোট উত্পাদন ক্ষমতা ৩৬* লক্ষ টন পর্যস্ত বুদ্ধি করা হইবে বলিয়! 
পরিকল্পনা] কমিশন নির্দেশ দিয়াছেন । এই সমস্ত উপায় অবলম্িত হইলে 

ভারতে প্রেউ্রৌল আমদানীর পরিমাণ বৃহুল পরিমাণে হাস পাইবে বলিয়। 
আশ]কররা যায়। 

জলবিদ্যুৎ (৮865: 7১০৬/৫:)- ক্রমক্ষীয়মাণ কয়লা সম্পদের সংরক্ষণ, 
শ্রম-শিল্পের অধিকতর প্রসার, গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পে প্রাণ সঞ্চার এবং শ্রম- 
শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের জন্ত ভারত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ 
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প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য, তৃপ্রকৃতির বন্ধুরতা, 
নদীর খরপ্রবাহ, নিয়মিত ও অবিরাম জলশ্রোত--এই সমস্ত প্রাকৃতিক অবস্থা 
এবং কয়লা ও খনিজতৈলের অগ্রতুলতা, জনবহুল শিল্পসমৃদ্ধ ভোগকেন্দ্রের 
নিকটবতিভা, যানবাহনের স্থব্যবস্থা প্রভৃতি অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থা 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্থায়ক (পৃঃ ২২৭ দেেখ)। ইহাদের প্রথমোক্ক 

দুইটি প্রাকৃতিক অবস্থাই ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল, কিন্তু খতু- 
ভেদে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও অনিশ্চয়ত] হেতু ভারতীয় নদীসমূহের জলপ্রবাহ 
অবিরাম ও স্থনিয়ন্ত্রিত নহে । স্থতরাং অনাবৃষ্টিকালে ও গ্রীষ্মকালে জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ করিয়া জল সঞ্চয় করার প্রয়োজন 
হইয়! পডে। 

জলবিছ্যুতের উত্পাদন উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতেই অধিক। 
দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলে প্রচুর খরশ্রোত। নদী ও জলপ্রপাত রহিয়াছে! 
পঃ ঘাট পর্বত অঞ্চলের প্রচুর বৃষ্টপাতও দাক্ষিণাত্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের 
সহায়তা করে। আবার ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল এবং দক্ষিণ প্রান্ত 

হইতে কয়লার খনিসমূহ অনেক দূরে অবস্থিত অথচ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে শিল্প 
সংগঠন ত্রুত প্রসারলাভ করিতেছে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের চাহিদাও রহিয়াছে 

ব্যাপক। এই সমস্ত কারণে দাক্ষিপাত্যের অনেক শিল্পই সম্পূর্ণরূপে জল- 
বিছ্যতের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে । মাব্রাজে জলবিদ্যুৎ ও কয়লাজাত 
বিদুৎ একই কেন্ত্র হইতে সরবরাহ হয়। মাক্রাজের দক্ষিণের পৰতাঞ্চল 
জলবিদ্যুৎ উত্পাদনের সম্ভাবনায় পুর্ণ । 

উত্তর ভারতের নদীসমূহ হিমালয়ের হিমবাহ হইতে উদ্ভৃত। প্রত্যেকটি 
নদী নিত্যবহ, প্রত্যেকটির ঢাল ন্থম্পষ্ট, কিন্ত জলবিছ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ 
অতি সামান্ত। কারণ উত্তর ভারতের প্রকাণ্ড সমভূমিতে কৃত্রিম জলাশয় ও 
জলপ্রপাত স্থষ্টি কর! দু্ধর ও ব্যয়সাধ্ায। ম্বাভাবিক জলপ্রপাতযুক্ত হিমালয়ের 
পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তাঘাট আতশয় ছুর্গম, নদনদীর শ্রোতবেগও ভীষণ, এবং 
সেখানকার জলশক্তিকে বাধিয়া ফেলা নানাবিধ সমস্যাধুক্ত | আবার উত্তর 
ভারতের যাস্ত্রিক শ্রমশিল্পের বড় বড় কেন্দ্রগুলি উত্তর ভারতের কয়ল। ও তৈল 
ক্ষেএএ হইতেই প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পদের সরবরাহ পাইয়া থাকে । তবে 
কয়লাসম্পদ রহিত উত্তরপ্রদেশ, কাশ্শীর ও পাঞ্াবে জলবিদ্যুতের উৎপাদন 
একটু বেশী। হিমাচল প্রর্দেশ হইতে আসাম পথন্ত বিস্তৃত সমগ্র হিমালয় 
অঞ্চলটিই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনায় পুর্ণ। 

উগ্পাদক অঞ্চল গঞ্জ ০0£ 19:000800101)- দক্ষিণ ভারতের 

মহারাষ্ট্র রাজ্যের পশ্চিম ঘাট পর্বতাঞ্চলে তিনটি জলবিছ্যাৎ উৎপাদনের 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে £ (ক) “দি টাটা হাইড্রোইলেক ড্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোং” 
(১৯১৫) জোনাভঙ্লার নিকট তিনটি হে ( লোনাভলা, ওয়াল-ওয়ান, এবং 
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নিরাওয়াট] ) মৌসুমী বৃষ্টির জল সঞ্চিত রাখিয়া! খোপোলির বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
কারখানায় প্রেরণ করে। (খ) “দি জন্ধ,ভ্যাললী পাওয়ার সাপ্লাই কোং” 
(১৯২২) অস্করনদীতে বাধ বীধিয় একটি কত্রিম জলাশয়ে জল সঞ্চিত করিয়া 
রাখে। এই জল বিভপুরীর বিছ্যাৎ-উৎপাদদন কেন্দ্রে চালান দেওয়া হয়। 
(গ) “দি টাটা পাওয়ার কোং” (১৯২৭) নিলামূল। নদীর জলশ্রোত হবার? 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভীর] নামক স্থানে প্রকাণ্ড জলবিছ্যৎ-উৎপাদ্ন কেন্দ্র 
স্থাপন করিয়াছে । ১৯২৭ গ্রীষ্টাৰ হইতে তিনটি কোম্পানী একত্রীভূত 
হইয়া -“টাটা হাইড্রোইলেকট্টিক এজেন্সী” নামে অভিহিত হয়। এই 
তিনটি কেন্দ্রে মোট ২৪৪,০০০ কি: ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎ উতৎপাদ্দিত 
হয়। নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠটান, ট্রাম কোং, স্থবার্বান রেলপথের শাখাসমূহ 
এই বিদ্বাৎশক্তি বাবহার করে। প্রথম পরিকল্পনার কার্কালে চোলা। 

(ক্লল্যাণ) জলবিদ্যুৎ উত্পাদন কারখানাটি (৫৪,০** কি: ওঃ) সম্পূর্ণ ও 
কার্ধকরী হইয়াছে । 

“শিবসমুদ্রেম্ ওয়ার্কস্” (১৯০২) ভারতের উল্লেখযোগ্য জল- 
বিছ্যৎউৎ্পাদন কেন্দ্র। কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে শিবসমুদ্রম্ কেন্দ্রে 
বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন করিয়া ৯২ মাইল দ্বরবর্তাঁ কোলার স্বর্ণখনি পধস্ত 
লওয়া হয় এবং ৬০ মাইল দুরবতী ব্যাঙ্গালোর শহরেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা৷ 
হয়। শিবসমুদ্রমূ বিদ্যৎউৎপাদন কেন্দ্রে ৪২,০০০ কিঃ ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎ 
উৎপাদিত হয়। বতমানে মহীশুরের অন্যান্য শহরে এবং এই রাজোর দক্ষিণ- 
পুর্বার্ধের আরও প্রায় ২০০টি শহর এবং গ্রামাঞ্চলে শিবসমুদ্রম্ কেন্দ্র হইতে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে অধিক তর বিদ্যুৎ 
সরবরাহের জন্য লীম্সা (১৭,২০০ কি: ওঃ) ও যোগপ্রপাভ অঞ্চলে (৪৮,০০০ 

কি: ওঃ) আরও দুইটি বিছ্যুৎ্-উৎপাদ্দন-কেন্দ্র স্থাপন কর] হইয়াছে । বিদ্যুৎ- 
বাহী তারের সাহায্যে এই তিনটি কেন্দ্র পরস্পর সংযুক্ত । রেশম শিল্পে, স্বর্ণ 
থনিতে ও রাজ্যের অপরাপর শিল্পে এই জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। প্রথম 
পরিকল্পনার কাধকালে যোগ জলবিদ্যুৎ উত্পাদন পরিকল্পনাটির উৎপাদনক্ষম্ 
শ২১০০০ কিঃ ওঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং এই পরিকল্পনাটির নৃতন নাম, 
দেওয়া হইয়াছে “দি মহাত্মা গান্ধী হাইড্রোইলেক ইক ওয়ার্কস্”। এই 
বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদিত জলবিছ্যাৎ বর্তমানে মাপ্তাজ ও মহারাষ্ট্র রাজ্যেও 
সরবরাহ করা হইতেছে। 

মান্রাজজে তিনটি প্রধান জলবিছ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র রহিয়াছে ।--(ক) এই 
প্রদেশের নীলগিরি জেলার অন্তর্গত পাইক্স্ঠর নদীর গতিপথের অস্তর্বতা 
একটি জলপ্রপাত হইতে “দি পাইকার1(৩৮,৭৫* কিঃ ওঃ) হাইড্রো-ইলেক রক 

স্কীম” নামক একটি পরিকল্পনা ১৯৩ সালে সমাপ্ত হয়। এই স্থান হইতে 
বিছ্যুৎশক্ষি কোয়েম্বাটোর, ইরোদ, ভ্রিচিনাপল্সী, নেগাপতম ও বিরুধ নগরে, 
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নীত হয়। সাধারণতঃ বয়নশিল্প কারখানায় এবং গৃহ আলোকিত 
করিবার জন্ত এই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। (খ) “দি জেুর (৪০,০০০ কিঃ 

ও:) হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্বীম 

(১৯৩৭) নামক পরিকল্পনাটি মেতুর 
বাধের জল হইতেই বিদ্যুৎ উত্পাদন 
করিয়া! সালেম, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, 

আর্ট, চিতুর প্রভৃতি শিল্পকেন্ছরে 
সরবরাহ করে। (গ) তাত্রপণা নদীর 
গতিপথের অন্তর্বত্ণা একটি জলপ্রপাত 
হইতে “দি পাপনাশম্ (২৩,০০০ 
কিঃ ওঃ) হাইড্রো-ইলেকটরিক স্বীম”” 
পরিকল্পনাটি তিনেভেলী, কয়লাপটি, 
মাদুর1, তেনকাশী ও রাজপালম প্রভৃতি 
শিল্পকেন্ত্রে জলবিছ্যৎ সরবরাহ করে। 

এই তিনটি পরিকল্পনার উত্পাদন- 

৫৩ নং চিন্র--ভারতের প্রধান প্রধান কেব্দ্রসমূহ যথাক্রমে কোয়েম্বাটোর, 

জলবিছাৎ কেন্্র মেতৃর এবং অগন্ত্য মন্দিরের নিকট- 
বর্তা অঞ্চলে অবস্থিত । প্রথম পরিকল্পনার কার্কালে পাইকারা নদীর জলের 
সাহায্যে পরিচালিত ময়ার বিদ্যুৎ উত্পাদন কেন্দ্রটি (৩৬,০০০ কিঃ ওঃ) এবং 

মাদ্রাজ শহরের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির সম্প্রসারণ (৩০,০০০ কিঃ ওঃ) 
সম্পূর্ণ ও কাধকরী হইয়াছে । মান্রাজ রাজ্যের সমস্ত বিছ্যাৎ উত্পাদন 
কেন্দ্রগুলিই বিছ্যুতৎবাহী তারের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত। 

কেরালা রাজোর “পল্লীভাসাল হাইড্রো-ইলেকদ্রিক সিস্টেম" মুদিরাপুবা 
নদীর জলপ্রপাত হইতে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন (৩৬,০০০ কিঃ ওঃ) করেঃ উহা! 
স্বার এই রাজ্যের “এ্যালুমিশিয়াম প্রোডাকশন কোম্পানী'র এবং অন্থান্ত 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের চাহিদ। মিটিয়া থাকে । প্রথম পরিকল্পনার 

কাধকালে সেম্গুলাম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি (৪৮,০০০ কিং ওঃ) 

সম্পূর্ণ ও কাধকরী হইয়াছে । কেরালার সমন্ত বিছ্যুৎ উৎপাদন কেন্ত্রই তারের 
সাহায্যে পরম্পর সংযুক্ত। মহীশুর, মাদ্রাজ ও কেরালা রাজ্যের বিছ্বাৎ 
উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকেও আবার বিছ্যুৎ্বাহী তারের সাহায্যে নংযুক্ত করিয়! 
“চক্র প্রথায়' (8010 5580620) বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পন। সম্পূর্ণ কর। 

হইয়াছে । 

উত্তর ভারতের কাম্সীরে। শ্রীনগর হইতে ৩৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 
অবস্থিত বল্ামুলার “ঝেলাম পাওয়ার ইনস্টলেশান” প্রীনগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করিয়া থাকে। ইহ! ব্যতীত কাশ্মীর আরও ছুইটি জলবিহ্যৎ পরিকল্পনা 
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রহিয়াছে_-“দি মুজাফরাবাদ্ হাইড্রো-ইলেকদ্রিক ইন্স্টলেশান” (কিযেণগ্জার 
একটি শাখা হইতে বিছ্যাৎ উৎপাদন করে) এবং “জন্ু হাইড্রো-ইলেক ট্রিক 
ইন্স্টলেশান” | জম্মু এবং কাশ্মীরের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশে নৃতন নৃতন 
সরবরাহ কেন্দ্রের পরিকল্পন1 চলিতেছে । 

পাঞ্জাব রাজ্যের সিমল! পর্বতাঞ্চলের অন্তর্গত যোগেন্দ্রনগরের নিকটবর্তী 
উল নদীর শ্রোত হইতে “দি উল রিভার হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম” (১৯৩৩) 
অথব1 মন্বি পরিকল্পন1 (৮,০* কিঃ ওঃ) হিমালয়ের পাদদেশস্থ পাঞ্জাবের বু 
শহরে আলোক এবং অন্যান্ত নানাবিধ গৃহস্থালী কার্ধের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করিয়া! থাকে । অমৃতসর, লুধিয়ানা, 'জলম্ধর, ধারিওয়াল প্রভৃতি 
স্থানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং রেলপথে এই বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়। প্রথম 
পরিকল্পনার কার্কালে নাঙ্জাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি (৪৮,০০০ কিঃ ওঃ) 
অংশতঃ সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে। 

উত্তর প্রদেশের “দি গ্যাঞ্জেস্ ক্যানাল হাইড়ো-ইলেকট্রিক গ্রীভ,' 
(১৯২৬) হইতে এই রাজ্যের প্রায় ১৪টি জেলায় এবং দিলীর সাহাদার] অঞ্চলে 
বহুবিধ গৃহস্থালীর কার্ষে, শিল্পে এবং কৃষিকার্ধের উদ্দেশ্যে বিছ্বাৎ (১৯,০০* কি: 
ওঃ) সরবরাহ করা হয়| গঙ্গার খালের ১১টি জলপ্রপাতের মধ্যে ৪টি জল- 

প্রপাত হইতে এই শক্তি উৎপাদিত হইয়া! থাকে । বাহাছ্রাবাদ, মহম্মদপুর, 
চিতোরা, শালাওয়া, ভোলা, পালরা এবং স্থমেরায় এই শক্তিকেন্রসমূহ 
অবস্থিত। কিন্তু প্রধান শক্তিকেন্দ্র কেবলমাত্র বাহাছুরাবাদে | প্রথম পরি- 
কল্পনার কার্ধকালে হরিছ্বারের নিকট পাঁথরী (২০৪০০ কি: ওঃ) সার্দা 
(৪১,৪*০ কিঃ ওঃ) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুইটি সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে। 

প্রথম পরিকল্পনার কার্ধকালে অন্ধ ও উড়িয্যার মাচকুল্দ (৩৪,০০০ কি; ওঃ) 
বিছ্যুৎ উত্পাদন কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হইয়াছে । 

নেপাল, আসাম এবং দাঞ্জিলিং-এ স্থানীয় প্রয়োজনমত জলবিদ্যুৎ উৎ- 
পাদদিত হয়। ইহা ব্যতীত ভারতের নানাস্থানে তাপবিছ্যৎ উতৎপাদনেরও 

বহু কারখানা রহিয়াছে 
বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন ষে ভারত মোট ৪ কোটি কিং ওঃ জল- 

বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে সমর্থ ।* ১৯৫০, ১৯৫৫ ও ১৯৬৯-৬১ সালে 

ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমত। এবং প্রকৃত উৎপাদন দাড়ায় যথাক্রমে 
০'৫৬১ **৯৪ ও ১৯৩ ( অন্গমিত ) মিঃ কিঃ ওঃ এবং ২৫১'৯৩, ৩৭৪*২২ ও 

৭৫৮ ( অনুমিত ) কোটি কিঃ ওঃ ঘণ্টা । 

* মক্ষিণ ভারতের পশ্চিম প্রবাহিণী নদীসমূহ হইতে ছি লক্ষ কিঃ ওঃ, দক্ষিণ ভারতের পূর্ব 
প্রবাহিশী নদীলমূই হইতে ৮* লক্ষ কিঃ ওঃ, মধ্যভারতের নদীসমূহ হইতে ৪১ লক্ষ কি: ওঃ, গঙ্গার 
অববাহিকণ অঞ্চল হইতে ৪৬ লক্ষ কিঃ ওঃ, ব্রন্থপুজ, মপিপুর ও তিয়াও অঞ্চল হইতে ১২৫ লক্ষ 
কিঃ ওঃ ও সিন্ুর অববাহিক। অঞ্চল হইতে ৬৬ লক্ষ কি; ও:-স-এই মোট ৪ কোটি কিঃ ওঃ | 
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৬হুমুখী নদী পরিকল্পনা 05162092085 21৮52 19:০16০6৪)-- 

ভারতের জলগ্রবাহের ৬% সেচকাধে এবং মানত ১৫% বিদ্যুৎ উত্পাদনের 
কাধে ব্যবহৃত হয়। বাকী অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হয় এবং সময়ে সময়ে 
সর্বনাশ! বন্যার সষ্টি করে । বঙমানে এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে ষে 
কেবলমাত্র সেচকার্য ও বিদ্যুৎ উত্পাদনের জন্তই নহে, পরস্ত বন্তা নিবারণ, নৌ” 
চলাচল, মৎ্স্য-চাষ, জলসেচ, ম্যালেরিয়া! নিবারণ, জমির ক্ষমু নিবারণ, বন 
ভৎ্পাদ্ন, পরিজ্রত জলের সরবরাহ, অবসর বিনোদন প্রভৃতি নানাবিধ কাধে 
জলপগ্রবাহের ব্যবহার কর! হউক ৷ যে সমস্ত পরিকল্পনার দ্বার নদীর অববাহিক1 

অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাজ্রার মানের সবাঙ্গীণ উন্নতির জন্ত জলপ্রবাহকে 
এই প্রকার নানাবিধ কার্ধে ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে জলপ্রবাহ 
ব্যবহারের বন্ছমুখী পরিকল্পনা বলে। ভারতীয় সরকার টি. ভি, এ. 
(টেনেসি ভ্যালী অথরিটি ) পরিকল্পনাটির অন্করণে ভারতের কয়েকটি নদী- 
প্রবাহ বহুবিধ ব্যবহারের উপযোগী করিবার উদ্দোশ্তে সমগ্র ভারতকে শতজ্রু» 

মধ্যগঞ্জ।, পুর্বগঙা, ব্রহ্মপুত্র, হুগলী, স্থবর্ণরেখা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণ, 
কাবেরী, তাপ্তী, নর্মদ। ও চম্বল এই কয়টি নদী অববাহিক1 অঞ্চলে বিভক্ত 
করিয়। প্রত্যেকটি অঞ্চলে এক বা একাধিক “বহুমুখী পরিকল্পনা”্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। এতদম্থসারে ভারতে ১৫৩টি নদী পরিকল্পনার কার্ধ গৃহীত হয়; 
উহাদের মধ্যে ৬টি বহুমুখী, ১০৪টি সেচ ও ৪৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা । 
নিয়ে কয়েকটি প্রধান প্রধান,বহুমুখী নদী-পরিকল্পন1 বিবৃত হইল। 

(২১বামোদর পরিকল্পনা (108700051 7:০)5০৮)--৩৩৬ মাইল দীর্ঘ 

দ্রামোদর নদ ছোটনাগপুরের পার্বতা অঞ্চল হইতে নিগত হইয়া! বিহারের 
মধ্যে ১৮ মাইল প্রবাহিত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর সহিত 
মিলিত হইয়াছে । দামোদর অববাহিকার উত্তরাংশে বিহারের হাজারীবাগ, 
পালামৌ, রীঁচি, মানভূম এবং সাঁওতাল পরগণ! অবস্থিত। এই অঞ্চলের 

বাধিক গড়-বৃষ্টিপাত প্রায় ৪৭” | অধিকাংশ বুষ্টি গ্রীষ্মকালে পতিত হয়। প্রবল 
বৃষ্টিপাতের ফলে পর্বতগান্র বাহিয়া প্রচণ্ড জলশ্রোত নিম্নভূমিতে পতিত হয় 
এবং অববাহিকার দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সর্বনাশা বন্যার কটি করে। 

দামোদর ও ইহার বিভিন্ন উপনদের উচ্চ উপত্যকায় ৮টি বাধ বাধিয়। 
জল সঞ্চয় ও তৎসংশ্লিষ্ট বনুবিধ কার্ধাদির ব্যবস্থা! “দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন” 
(১৯৪৮) নামক প্রতিষ্ঠানটির হস্তে স্তন্ত হইয়াছে । এই বীধগুলি বিহার 

প্রদেশে নিমিত হইবে এবং ইহাদের মধ্যে বরাকর নদের উপর তিলা ইয়া, 
বলপাহাড়ী ও যাইথনে ; দামোদর নদ্ধের উপর বারমো, আয়ার ও পাঞ্চেৎ 
পাহাড় অঞ্চলে, এবং কোনার ও বোকারাতে একটি করিয়া বাধ দেওয়া 
হইবে। এই পরিকল্পনাটি দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত । প্রথম পর্যায়ে পাঞ্চেং, 
কোনার, তিলাইয়া ৪ মাইথন বাঁধ ও স্সংলগ্ন ( কেবলমাজ্র কোনার ব্যতীত ) 

১৭ 



২৫৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

বিদ্যুৎকেন্দ্র (মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১'০৪ লক্ষ কিঃ ওঃ), বোকারোয় 

ভাপবিছ্াৎ কেন্ত্র (১.৫ লক্ষ কিঃ ওঃ) ও ছুর্গাপুরের জলাধার এবং তৎসংলগ্ন 

সেচ ও নাব্য খালের কার সম্পূর্ণ 

হইবে। প্রথম পর্যায়ের কাধ 

ফলপ্রস্থ হইলে ছিতীয় পর্যায়ের 

কার্ধ গ্রহণ কর। হইবে । এই 

পর্যায়ে. আয়ার, বলপাহাডী, 

বোকারো ও বার্মো অঞ্চলে বাধ ও 

বিদ্যুৎকেন্ত্র স্থাপিত হইবে। 

বোকারেো তাপ-বিদ্যুৎকেন্রের 

উৎপাদন ক্ষমত1 ২২৫ লক্ষ কিঃ ওঃ 

পধস্ত বর্ধিত করা হইবে এবং 

দুর্গাপুরে ১৫ লক্ষ কিঃ ওঃ উৎ- 
পান ক্ষমতাযুক্ত আর একটি 

তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্ত্র স্থাপন 

করা হইবে। বিহার রাজ্যের 

ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদ। 
মিটাইবার জন্ত চন্দ্রপুরে ২৫ লক্ষ 

কিঃ ওঃ উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত একটি 
নৃতন তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন 
করা হইবে। ১২০০? দীর্ঘ ও ৯৯ 

উচ্চ তিলাইয় বাধ এবং বোকারোর 

ভাঁপ-বিদ্যৎ উত্পাদন (১৫ লক্ষ 

কি: ওঃ) কেন্দ্রটির কাধ ১৯৫৩ 

সালে সম্পূর্ণ হয়। তিলাইয়। 

বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে উৎপাদিত 
(৪০০০ কিঃ ওঃ) বিদ্যুৎ হাজারী- 

বাগ জেলার কোডারমা অভ্রধনি 
৫৪ নং চি্--দামোদর পরিকল্পন। 

অঞ্চলসমূহে ব্যবহৃত হইতেছে । কোনার বাধটির কার্য ১৯৫৫ সালে 

সম্পূর্ণ হয় এবং মাইথন বীধ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির (৬০১৯০ কিঃ ওঃ) 

কার্ধ এবং পারঞ্চেৎ বাধ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎ ক্লন্দ্রটির (৪১০** কিঃ ওঃ ) কার্যও 

শেষ হইয়াছে । ২২৭১, দীর্ঘ ও ৩৮ উচ্চ ছুর্গাপুরের বাধটির কার্ধ ১৯৫৫ সালে 

শেষ হইম্মাছে। বু খালের সাহায্যে (মোট দৈর্ঘ্য ১৫৫* মাইল) এই বাধের জল 

লইয়া! পঃ বঙ্গের »'৭৩ লক্ষ একর পরিমিত কৃষি জমিতে »জলমেচ করা হইবে 

এবং ৮৫ মাইল দীর্ঘ হুনাব্য খালপথেয়ও কৃষ্টি করা হইবে । এই খালপথের 



থনিজ সম্পদ ২৫৯ 

সাহায্যে কলিকাতা ও পঃ বঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলসমূহের মধ্যে নৌ-চলাচলের 
সথবন্দোবন্ত হইবে। এই পরিকল্পন! সম্পূর্ণ হইলে ইহ] দ্বার! বন্যা! ও মৃত্তিকার 
ক্ষম নিবারণ, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌ-চলাচল, ম্যালেরিয়! দূরীকরণ, 
কত্রিম হদসমূহে মংস্য চাষের স্থ্বন্দোবস্ত এবং অববাহিক1 অঞ্চলের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

দামোদর অববাহিকার উত্তরাঞ্চলে কাঠ, লাক্ষা এবং তসর প্রচুর পরিমাণে 
জন্মে। সমগ্র অববাহিক1 অঞ্চলই কয়লা, ব্ক্লাইট, চীনামাটি, অভ্র, চুনাপাথর, 
এার্টিমনি প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইলে 
এই অঞ্চলের অর্থ নৈতিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। 

(২) মহানবী পরিকল্পনা (01815977891 ৮১:০1৪০)-_-উডিষ্যার হিরাকুদ, 

টিকারপার! এবং নাবাজ অঞ্চলে মহানদীর উপব ভিনটি বাধ বাধিবার পরিকল্পন। 

রহিয়াছে । এই তিনটি বধ 

নিমিত তইলে মহানদী মববাহিক' 
অঞ্চলের বহু লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচ, বিদ্াৎ উৎপাদন, নৌ- 

চলাচলের সুবিধা, উডিস্কার 
বন্ীপাঞ্চলেব ব্ন্তা নিবারণ এবং 
অবণ্য ৪ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 
অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। সম্বলপুর 

হইতে ৯ মাইল পশ্চিমে ছিরাকুদে 
১৫১,৭৪৮ দীর্ঘ প্রধান বাধের কার্য 
১৯৫৭ সালে সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

এই বাঁধের পশ্চাতে ২৮৮ বর্গমাইল 
পরিমিত জলাধাবে ৬৬ লক্ষ 

একর-ফুট জলবাশি বাধা পডিবে। 
ইহাতে মহানদীর বন্ীপাঞ্চলের 
বন্তানিরোধ, ১২৩ লক্ষ কি; ওঃ 
বিদ্যুতের উত্পাদন এবং সম্বলপুর, 
বলংগির, কটক ওপুরী জেলার ৫"৭ 

কি লক্ষ একর জমিতে জলমেচ করা 
নদী পরিকল্পনার ফেজ্সমূহ হাট হইবে। এ স্থান হইতে রাউর- 

একেলার ইস্পাত শিল্পকেন্ত্রে, রাজগাজপুরের সিমেপ্ট শিল্পকেন্দ্রে। জোভার 
ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ কারখানায়, ব্রজরাজনগরের কাগজ শিক্পকেজ্ে, ছৌদার 
অঞ্চলের বয়ন ও অন্তান্ত শিল্পকেজসমূহে_ও হিরাকুদে যে এযালুমিনিয়াম কে 



২৬, প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

স্বাপিত হইবে তাহাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কর] হইবে । এই পরিকল্পনাটির 
কার্ধ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ সরবরাহের চাহিদা 
মিটাইবার জন্য সম্প্রতি এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্যুৎ উত্পাদন 
কার্ধের অনুমোদন করা হইয়াছে । এই পর্যায়ে, হিরাকুদ বাধ হইতে ১৫ 
মাইল দূরে অবস্থিত চিপলিম! অঞ্চলে ৭২১,০০* কি: ওঃ এবং হিরাকুদ বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রে অতিরিক্ত ৭৫,০০০ কিঃ ওঃ বিছাৎ উত্পাদিত হইবে । চিপলিমার 
ব্ছ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৬২-৬৩ সালের মধ্যে এবং হিরাকুদ্দ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অতি- 

রিক্ত বিদাৎ উৎপাদনের কার্য ১৯৬১-৬২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া 
অন্গমিত হয়। এই পরিকল্পনাটি উড়িষ্যার শিল্পসমৃদ্ধির পক্ষে বিশেষে সহায়ত 
করিবে বলিম্বা আশ| কর] যায়। 

(৩) কুলীবাধ পরিকল্পনা (091 11৮61 [2101606)- এই পরিকল্পনায় 

বিহার রাজ্য ও নেপাল রাজ্যের তরাই অঞ্চল বিশেষভাবে উপকৃত হইনে। 
ভারত নেপাল শীমাস্তে হন্ছমান নগরের নিকট কুশী নর্দীতে বাধ নির্মাণ করিয়া 
বিহারের (পুণিয়া, দ্বারভাঙ্গ! ও মজঃফরপুর জেলায়) ১৪০৫ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ইহার দ্বারা কুশী নদীর বন্া নিবারিত 
হইবে, কলিকাতা হইতে প্রায় কাঠমাও্ড পর্যন্ত নৌ-চলাচলের সুবিধা হইবে, 
মৃত্তিকার উতৎ্পাদ্দিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং মৎস্য চাঁষও বুদ্ধি পাইবে। 
এই পরিকল্পনাটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত । প্রথম পযায়ে ভারত-নেপাল সীমান্তে 

হন্ধমান নগরের নিকট কুশী নদীতে বাধ নির্জাণ করা হইবে (১৯৬২ সাল নাগাদ 
এই কাধ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়। অনুমিত তয়); খিতীয় পথায়ে কুশী নদীর উভয় 
তীরে ১৫২ মাইল দীর্ঘ অঞ্চলে বাধ দেওয়। হইবে (এই কায সম্পূর্ণ হইয়াছে )) 

এবং তৃতীয় পর্যায়ে হন্থমান নগরের বীধ হইতে পুর্বকুশী খাল খনন করা হইবে 
(এই কার্য চলিতেছে )। এই খাল হইতে মুরলীগঞ্জ, জানকীনগর, বনমনখী 
এবং আরারিয়! এই চারিটি শাখা খালও” প্রসারিত হইবে। ১৯৫৪ সালের 
এপ্রিল মাসে নেপালের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এই পরিকল্পনার 
কার্য ভ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 

(৪) ভুজভ্ত্র। পরিকল্পনা] (1:575£91)1,9018 7:০1০০€)-_কষ্ণা নদীর 

একটি উল্লেখযোগ্য শাখানদী তুঙ্গভদ্রার উপর মন্লপুরম্ অঞ্চলে ৭৯৪২? দীর্ঘ ও 
১৬২ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বীধ নির্মাণ করিয়া অন্ধ্র ও মহীশূর রাঁজ্যের ৮৩ লক্ষ 
একর পরিমিত জমিতে জলসেচ এবং প্রায় ৭২,০০৯ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করা হইবে। এই পরিকল্পনাটি ক্রুত সমাপ্তির পথে চলিয়াছে। 

(৫) রিহাগ্ড পরিকল্পনা 11১৮-80 ৪1165 7১:০1০০)- উত্তর 

প্রদ্দেশের মির্জাপুর জেলার পিপরি গ্রামের নিকট শোনেব্র উপনদী রিহাগু 
নদীতে ৩০৬৫" দীর্ঘ এবং ২৯৪'৫' উচ্চ একটি বাঁধ বাধিয়! উত্তর প্রদেশ 

ও বিহারের ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের স্থবিধা, মত্ম্তচাষ, শিল্পোন্নতি, 
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৩ লক্ষ কিঃ ওঃ বিছ্যুৎ উত্পাদন, বন্তা নিবারণ, কৃষিব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির 

ব্যবস্থা করা হইয়াছে (১৯৫৪)। এই পরিকল্পনাটির কার্ধ প্রায় সম্পৃণ 
হইয়া! গিয়াছে । 

(৬) কাক্রাপারা (তাণ্তী ) পরিকল্পনা! (8.1558199:5 7১:০1506) 
-_-১৯৪৯ সালে গৃহীত এই পরিকল্পনাটি দুইটি স্তরে বিভক্ত । প্রথম স্তরে স্থরাট 
হইতে ৫০ মাইল দূরে কাক্রাপারার নিকট তাণ্তী নদীবক্ষে ২০৩৮" দীর্ঘ ও ৪৫" 
উচ্চ সিমেণ্টের বাধ ও নদীতীরে মাটির বাধ নির্মাণ করিয়া! ১ লক্ষ একর- 
ফুট জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইবে এবং এ সঞ্চিত জলরাশি হইতে ৬৫৪ লক্ষ 
একর জমিতে জলস্চে ও ২৪ হাজার কিঃ ও: জলবিছ্যং উৎপাদিত হইবে। 
দ্বিতীয় স্তরে বাধের উচ্চতা বুদ্ধি করিয়া! ৩৫'৫ লক্ষ একর ফুট জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা! 
করা হইবে এবং ২ লক্ষ কি: ওঃ জলবিদ্যুৎ উত্পাদিত হইবে । প্রথম সুরের 
বাধ নির্মাণের কার্য ১৯৫৩ সালে সমাপ্ধু হইয়াছে এবং অন্ঠান্ত কাধ ভ্রুতসমাপ্ধির 
পথে চলিয়াছে। 

(৭) কয়ন। পরিকল্পনা (০5778 1৮61 [১:০1০০)-_এই পরিকল্পনায় 

মৃহাবাষ্ রাজ্যের সাতাবা জেলার কয়ন! নর্দীর উপব ২*৮' দ্বীর্ঘ একটি বাধ 
বাধিয়া ১৫৬,০০০ মিঃ ঘনফুট জল সঞ্চয় কবা হইবে এবং উহ্াব উ অংশ 
মহীশৃরের বিজ্ঞাপুর জেলায় সেচকার্ষে ব্যবহৃত হইবে। চিপলান হইতে ৬ মাইল 
দূরে অবস্থিত খাদাওয়াডী জলবিছ্বাৎ উতৎ্পাদন-কেন্দ্র হইতে ২'৪ লক্ষ কি: ওঃ 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইবে শ্ুবং বোম্বাই, সোলাপুর, সাতার! ও মহীশূবের 
বেলগাঁও অঞ্চলের শিল্পকেজ্ছে ব্যবহৃত হইবে । ১৯৫৪ সালে এই পরিকল্পনার 

কাখ আবম হয় এবং শীপ্রই ইহা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । 

(৮ চম্বল পরিকল্পনা (01587555] ড5৪1165 7১০০০) _ রাজস্থান 

ও মধ্যপ্রদ্দেশ সরকার কতৃক যৌথভাবে গৃহীত এই পরিকল্পনাটি উভয় রাজ্যকেই 
উপকৃত করিবে । এই পরিকল্পনায় যমুনার উপনদী চম্বলের উপর ইন্দোরের 
চৌরাশীগড়ে (৭২, কিঃ ওঃ), উদয়পুরের রাওয়াত ভটে (৬৪,০০০ কিঃ ওঃ) 
এবং কোটা অঞ্চলে (৪২,০০০ কিঃ ওঃ) তিনটি বিছ্যুৎ্-উৎপান-কেন্দ্র স্কাপিত 

হইবে এবং ১১ লক্ষ একর পরিমিত জমি জলসিঞ্চিত হইবে । প্রথম বাধের 
কায ১৯৫৪ সালে আরম্ভ হয় এবং এই সমগ্র পরিকল্পনাটি ১৯৬৩-৬৪ মালের 
মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে ইতোমধ্যেই কোটা বাধ 
হইতে বিছ্যুৎ উত্পাদন ও ঝেচর জল সরবরাহের কার্য আরভ হইয়া 
গিয়াছে । 

(৯) কৃষ্ণা বাধ ব! নাগার্ভূনসাগর পরিকল্পনা! টব 5810500558জ5 
(:০1৩০৫)--এই পরিকল্পনা অনুলারে অন্ধরাজ্যের নাগার্ভনকোণ্ডা অঞ্চলে « 

কৃষ্কা নদীতে ২৯০ উচ্চ বাধ বাধিয়া অস্থরাজোর ২০৬ ক্ষ একর পরিমিত 
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কৃষিজমিতে জলসেচ ও ৭৫১০০০ কিঃ ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপার্দন করা হইবে। 
১৯৫৫ সালে ইহার কার্ধ আরম্ভ হয়। এই পরিকল্পনাটি ১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ 
সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশ। কর! যায়। 

(১০) মাচকুল্দ পরিকল্পনা (15015155150 01:০০০৮)-_-উভিস্যা ও 

অন্ধরাজ্যের সীম1 নির্দেশকারী মাচকুন্দ নদীর দক্ষিণ তটে দুছুমা জলপ্রপাতের 
নিকট ১৩৪৫! দীর্ঘ ও ১৭৬ উচ্চ জলাধার নিমাণ করিয়| ৬২৫ লক্ষ একর-ফুট 

জল অঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই জলরাশির সাহায্যে ১১৫ লক্ষ 
কিং ওঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে । ইহা অন্্ররাজ্যের পক্ষে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । 

(১১) ভত্ত্রোবাধ পরিকল্পনা (919075. চ২০561০91£ [০2০6)-_ 

যহীশূর রাজ্যের ভন্রা নদীর উপর বাধ বাধিয়! এ রাজ্যের দিমোগা, চিকমাং- 

গালুর, চিতলদ্রগ ও বেলারী জেলার ২'৪৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং 
৩৩,২০* কি: ওঃ পরিমিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে যে পরিকল্পনাটি সম্প্রতি গৃহীত 

হইয়াছে তাহা শীঘ্রই শেষ হইবে বলিয়! আশ! করা যায় । 
(১২) নয়ুরাক্ষী পরিকল্পনা (101: :০1০০6)-_-দেওঘরে ত্রিকুট 

পর্বতে উৎপন্ন হইয়া ময়ুরাক্ী নদী সাওতাল পরগণা ও বীরভূমের মধা দিয়" 
প্রবাহিত হইয়। ভাগীরথীতে পতিত 

হইতেছে । এই পরিকল্পনায় 
সাঁওতাল পরগণার মেসানজোরে 

২১৭০ দীর্ঘ ও ১৫৫" উচ্চ একটি 

বাধ (ক্যানাভা বাধ) এবং 

তিলপাডা, কোপাই, ব্রাহ্ষণী ও 
দ্বারকাতে জলাধার নির্মাণ করিয়া 
৭'২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের 

এবং ৪ হাজার কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ব্যবস্থা কর] হইয়াছে । উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে কুটিরশিল্প ও 

সেচকার্ধ পরিচালিত হইবে । বিছ্বাৎ উৎপাদন ব্যতীত এই সমগ্র পরিকল্পনাটি 
১৯৫৫ সালে শেষ হইয়াছে । বিহ্যৎ্ উত্পাদন সংক্রান্ত কাধ ১৯৫৭ সালে 

শেষ হয়। এই পরিকল্পনায় পঃ বঙের বীরভূম ও মুশিদাবাদ জেলার বনু 
ংশ উপরূত হইবে । 

(১৩) গাজ। বাঁধ পরিকল্পনা €58:089. 7381586 ০15০6) 

_ নদীগর্ভে ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে ভাগীরথী অগভীর ও লবণাক্ত 
হইয়। উঠিয়াছে। ইহাতে কলিকাতা-ভাগীরঘীপথে উত্তর ভারতের সহিত 
সংযোগ সাধন হ্ষুপ্ন হইয়াছে এবং কলিকাতা বন্দরের সংরক্ষণ-ব্যয়ও ক্রমাগতই 
বৃদ্ধি পাইতেছে । ভাগীরতীর সংস্কার সাধন কল্পে--(১) মুশিদাবাদ ক্েলার! 

৫৬নং চিঙ্জ-_মযৃরাক্ষী পরিবল্লীন। 
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ফরাক্কায় গঙ্গার উপর একটি কাধ নির্মাণ করা হইবে; (২) ভাগীরতীর উপর 
জঙ্গীপুরের নিকট অপর একটি বাধ নির্মাণ কর] হইবে ; এবং (৩) ফরাক্কা বাধ 
হইতে জন্বীপুর বাধ পর্ধস্ত ২৬২ মাইল দীর্ঘ একটি খালও খনন করা হইবে । 
এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে ভাগীরথী ও তাঙ্ার পুর্ব তীরবর্তাঁ শাখা- 
লদীগুলির গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহাতে নধীয়। ও মুখিদাবাদ জেলার বনু 

ংশে সম্বংসরব্যাপী জলপেচের ব্যবস্থা হইবে, হুগলী নদীর নাব্যত' বৃদ্ধি 
পাওয়ায় কলিকাতা বন্দরের উন্নতি সাধিত হইবে এবং কলিকাত1 হইতে 

পাটনা পর্যন্ত সম্বংসরব্যাপী নৌচলাচলের স্বব্যবস্থ! হইবে | 
(১৪) আ্ামাপলাগর পরিকল্পনা (08107919805 58887 [১01606) 

_-অন্ধের গোদাবরী নদীর উপর রামাপদস'গরের সন্গিকটে একটি বাধ বীধিয়া 
২৩ লক্ষ একর পরিমিত জমি জলসিক্ত ও ৭৫ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্ধাৎ 
উত্পাদন করা হইবে । এ 

৬৮৫) ভাক্রা-নাল।ল পরিকল্পন। (৬৪708 - 81758] 7০1০1০০6)-- 

পাঞ্জাবের ভাক্রা গিরিখাতের নিকট রূপার হইতে ৫০ মাইল দূরে শতঙ্রু 
নদীতে ১৭০০ দীর্ঘ এবং ৭৪০? উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বাধ বাধিয়া ৭৪ লক্ষ 
ঘনফুট জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এই সঞ্চিত জল হইতে পাঞ্জাৰ 
(হিসার, রোটক, কর্নাল ও গুরগাঁ9 জেলা, এবং পেপস্থু) ও রাজস্থানের 
(বিকানীর) বর্ণ-বাঞ্চত প্রায় ৬৭'৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৪*৫ লক্ষ 
কিঃ ওঃ বিদ্বাৎ উৎপাদিত হইবে । ভাক্র। গিরিখাত হইতে ৮ মাইল দুরে 
নাঙ্গাল নদীর উপর ১০২৯ দীর্ঘ, ৯০ উচ্চ এবং ৪০০' 'প্রশম্ত একটি বাধ বাধিয়। 
আরও ১৫৪ লক্ষ কিঃ ওঃ জলবিছাৎ উৎপাদন করা৷ হইবে। ভাক্রা বাধের 
জলের সমত। রক্ষার জন্যই এই নাঙ্গাল পরিকল্পনার হৃষ্টি হইয়াছে । পরিকল্পনা 

দুইটি দ্বারা পাঞ্জাবের খাস্তশশ্য ও কার্পাস উৎপাদন এবং শিল্পসংগঠন বৃদ্ধি 
পাইবে এবং নৌ-চলাচলের সুবিধাও হইবে । নাঙ্গীল বাধটির কাধ শেষ 
হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সাল/হইতে এই পরিকল্পনার গাংগুয়াল শক্তি সরবরাহ 
কেন্দ্র (৭৭০০০ কিঃ ওঃ) হইতে এবং ১৯৬০ সাল হইতে কোটল] বিদ্যুৎ কেন্্র 
(৭৭,০০০ কিঃ ওঃ) হইতে বিছ্যৎ্ সরবরাহ করা হইতেছে। সম্পূর্ণ পরি- 
কল্পনাটি সমাপ্ত হইলে ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম বাধ হইবে। উৎপাদিত শক্তির 
সাহায্যে এ অঞ্চলে আণবিক শক্তি উত্পাদনে বাবহৃত “ভারী জল” 
(০৪5 ৪1) ও সার উত্পাদনের কারখানা স্থাপিত হইবে এবং কুটির- 

শিল্প প্রসার লাভ করিবে । 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাও বিদ্যুত উগ্পাদ্নদ (চ15০6151$5 
065 61019727606 20060 5৪. 6৪ 1918108 ):--বিছাৎ উত্পাদন 

* ভারতে সাধারণতঃ কয়লা, প্রবহমাণ জলল্োত, খনিজতৈল, স্বাভাবিষ গ্যাস, ইউরেনিয়াইও 
খোরিয়াম হইতে বিছ্বাৎ শক্তি উৎপাদন করা! হস্ট্তা খাকে। 
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সম্পর্কে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত অতিরিক্ত উৎপাদনের তাগ 
ও ফলাফল এবং তৃভীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত অতিরিক্ত উৎপাদনের তাগ 
নিয়্লিখিত পরিসংখ্যান হইতে প্রতীয়মান হইবে | 
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খনিজ সম্পদ ২৬৫ 

বিদ্যুৎ বাবহারকারী অঞ্চলগুলির স্বাভাবিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে মিটাঁন, 
বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষেত্রের সম্যক প্রসার এবং শিল্প প্রসারের সহিত সঙ্গতি 
রাখিয়া অতিরিক্ত ৩৪৮ মিলিয়ন কিঃ ওঃ বিছ্যুতৎ্শক্তি উৎপাদন করিবার 
জন্য, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নির্দেশ দেওয়। হয় ; কিন্তু ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ 
প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ঈীভায় মাত্র ২২৮ মিঃ কিঃ ওঃ। এততদ্দেশ্টে 

দ্বিতীয় পরিকল্পন1 কালে নৃতন ৪৪টি (২৫টি জল-বিছাৎ ও ১৯টি তাপ-বিদ্যুৎ) 
বিছাৎ উৎপাদন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই ৪৪টি পরিকল্পনার এবং প্রথম 
পরিকল্পনার শেষার্ধে গৃহীত ১৫টি পরিকল্পনার অর্ধিকাঁংশই ১৯৬০-৬১ সাল 
নাগাদ ফলপ্রস্থ হইবে বলিয়! পবিকল্পনা! কমিশন আশা করেন কিন্তু বৈদেশিক 
মুদ্রার অপ্রাচূর্যহেতু এই আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
কাষকালে বিদ্যুৎ হউতৎপাদন কেন্দ্র গুলিকে বিছ্যুত্বাশ্তী তারের সাহায্যে সংযুক্ত 
করিয়। “চক্রপ্রথা”র (£0 555000) অধিকতর প্রসারের বাবস্থা করা হয়। 
সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কাধে একটি সর্বভারতীয় নীতি গৃহীত ভয় কারণ 
নদী-উপত্যকাসমূত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন একটি বিশিষ্ট বাজ্যেব মধো 
সীমাবদ্ধ থাকে না এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে তইলে যে বিপুল 
'অর্থব্যয় হয় তাহা কোন একটি রাজ্যের পক্ষে কেন্দ্রীয় সাহায্য ব্যতীত নিবাহ 
করা সম্ভব নয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প সংগঠন, সেচকার্ধে বিছ্যুৎশক্তির ব্যবহার এবং 
রেলপথের বৈচ্যতীকবণের উপর যে গুরুত্ব আরোপ কবা হইয়াছে তাহাতে 
পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ভারতে মোট 
১২'৬৯ মিলিয়ন কিঃ ওঃ পরিমিত বিদ্যুৎ শক্তি বাবহৃত হইবে । এতছুদ্দেশ্টে 
তৃতীয় পবিকল্পন1 কালে ৪নটি নৃতন (২৮টি জল বিদ্যুৎ, ২*টি তাপ বিদ্যুৎ এবং 
একটি আণবিক বিছ্যুৎ) বিছ্যাৎ উত্পাদন পরিকল্পন1 গৃহীত হইয়াছে । এই 

৪টি পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহীত অথচ অসম্পূর্ণ ৩১টি 
প্রিকল্পন। (২০টি জলবিদ্যুৎ এবং ১১টি তাপ বিছ্বাৎ ) তৃতীয় পরিকল্পনাকালে 
ংশতঃ কাযকরী হইবে বলিয়া আশ] করা যায়। 
এই পরিকল্পনাকালে গ্রামাঞ্চলে বিছ্যুৎ সরবরাহের স্থব্যবস্থা করা হইবে 

এবং ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ৪৩ হাজার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করা যাইবে বলিয়া]! আশ] করা যায়। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যাহাতে বিদ্যুতের 
ব্যবহার বৃদ্ধি পায় এতছুদ্দেশ্থে এ সমস্ত অঞ্চলে শিল্প স্বাপনের প্রয়োজনীয়তাও 
পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে । এই পরিকল্পনা কালে বিভিন্ন 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্রগুলিকে শীবছ্যৎবাহী তারের সাহায্যে সংযুক্ত করি 
“চক্র প্রথায়” বিছ্যুৎশক্তি সরবরাহের অধিকতর প্রসারের বাবস্থা কর? 
হইবে। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় বিদ্ধ্যৎ উৎপাদ্জ কার্ধকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাস 
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জনক করিয়! তুলিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । বিভিন্ন বিছ্বাৎ উৎপাদনকেক্ত্র- 
সমূহের পবিচালন! সম্পর্কে অঙ্থুপন্কান, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কে 
নানাবিধ গবেষণা প্রভৃতি বিষয়েও নানাবিধ কার্ধন্থচী গৃহীত হইবে। 
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গ্রগ্নোত্তর 

1, 75909106006 10000121706 165860255 0112)1156151] 2100. 030106 1000805, 

(খনিজন্্রব্য ও খনিজ শিল্পের বৈশিষ্টা নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৯৬-১৯৭) 
2. 2076 036 0106151)0609065 01170 016 8100 63:01701156 005 আ০01]0 015. 

00100615017 0৫ 1102 016. (0১ 01১50, 53) 

(লৌহ আকরিকের বিভিন্ন শ্রেণীর নাম কর এবং প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক 
উৎপাদক অঞ্চল সমূহের নাম লিখ |) (পৃঃ ১৯৮-২০১) 

3, 5658665 006 00100061018] 81)0 11501050018] 0565 01 0172 £0110%710)% 10011021915 

10010261705 076 00010700169 71616 6201) 1195 706 000170 : (৪) 0০০০61 (0.0, 53), 

(0) 715 (6) 2105 (0) 15690, (6) £১101011710), 

( নিম্নলিখিত খনিজ সম্পদগ্ডলির ব্যবহার এবং উহারা কোন্ কোন্ দেশে পাওয়া যায় 

তাহা নির্দেশ কর ।-(ক) তাত্র, (খ) রাং, (গ) দন্তা, (ঘ) নীলক, (উ) এালুমিনিয়াম) 
( (ক) পৃঃ ২১১-২৭৩ (খ) পৃঃ ২০৩-২০৪ (গ) পৃঃ ২১১২৫ (ঘ) পৃঃ ২০৫ (উ) পৃঃ ২০৫-২৯৬) 

4. 50৪6 0105 ০0]1]061018] 810.0 10011510715] 0505 01 17102 2170 70907760106 

5080100165 12616 1015 20010. 

( অভ্রের ব্যবহার নির্দেশ কর এবং যে যে দেশে অত্র পাওয়া যায় তাহাদের নাম লিখ )। 
(পৃঃ ২১৮) 

5, দ্ুটাঞা0েো6 06011001081 0০০1 06105 01010 ৬0110. 

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়লাক্ষেজ্রদমূহের নাম লিখ ।) (পৃঃ ২১৩-২১৮) 
6, 78407106006 01500100010] 01 068] 11615 1) £01976, 

(ইউরোপ মহাদেশে কয়লাথনি সমূহের বণ্টন সম্পকে যাহা জান লিখ । ) (পৃঃ ২১৫-২১৬) 
7. ৬179৮ 15170117619] 01] 5 ৬1750 81615 09-01000005 7 10850106017 

711170109] 06000161000) 06155 01 006 ০110. 

(খনিজ তৈল কাহাকে বলে? ইহীর উপজাত জ্ব্যাদি কি কি? পৃথিবীর তৈল বলয় 
সমূহের বর্ণনা কর ।) (পৃঃ ২১৯, ২২০-২২২) 

8. 21৬০ এ) 20০01015601 06 ৮/০0:10 01501000101 01170176101 01], 

(0.0), 55, 158) 

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান তৈল খনি অঞ্চল সমুহের বিবরণ লি ।) (পৃঃ ২২২-২২৫) 
9, ৬৬1১০ 00 9090. 70681) 0৮ 1)591921600010 7০৬61? ৬৬০৪০ £6০08:50101081 

0 8001000010 1706075 19৮01 006 06610101617 06 ৪06] 0061১ (0,056) 

( জলবিদ্যুৎ বলিতে কি বুঝ 1 জলবিছুাৎ উৎপাদনের অনুকুল ভৌগোলিক ও অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা সমূহের নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২২৬-২২৮) 

10, চি90116 076 01090100010 01 1162 0091 11) 0106161)0 08108 ০0৫ 017 

জম 0213, 

( পৃধিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে আলোচন। কর।) 
(পৃঃ২২৮-২৩৯) 

11. 58016 00 15001500020, 0:00000017 8৫. 60190700010 9৫1 806 

10015 20300109006 101619] 16500:0085 01 [10018 €$060011)8 106] 00110619055 ( 

( খনিজ ছালানী বাতীত ভারতের প্রধান খনিজ সম্পদের আঞ্চলিক বন্টন, 'উৎপীহৃন 
জবাত্যান্তরীণ ব্যবহার সম্পর্কে লিখ । ) (পৃঃ ২৩২-২ 



পা 
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12. 20010600628 606 ০0৫ 91500160010] 00155000605 21১0. 165561৬66০0 

5081 0 12018, (0. 0. 51,156) 

(ভারতীয় কয়লার আঞ্চলিক বন্টন, আভ্যান্তরীণ ব্যবহার এবং সঞ্চিত পরিমাণ সম্পর্কে 
আলোচনা কর।) (পৃঃ ২৪১-২৪৫) 

13, 53805176605 0560050065৮ 6190100626 0£ [15012 5098] [01106 100050 

হ12062: 0002 চা155 621 1918105, 

( পঞ্চবান্ধিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় কয়লা শিল্পের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও 
হইতেছে তাহা নির্দেশ কর | ) (পৃঃ ২৪৫-২৫*) 

14... 0155 ৪.2 85003010101 1060:016107 1655001055 210 060:01৬000 11038 2৩ 

401 [17018 (0. 0,151১60, 7.9, 63) 

(ভারতের থনিজ তৈল সম্পদ ও খনিজ তৈল শিল্প সম্পকে “যাহা জান লিখ ।) 
(পৃঃ ২৫০-২৫২) 

15, দহ02105 002 01505096501 0£ 0506] 0০৬51 019,215 11 [2018, 97৫ 

42231212 চ91)5 23095600096 012765170৮5 10681) 406৮6101১60 278 50000115919 

80061 01090 1 বব 0:00. [10015. (0,007, 51,527) 

( ভারতে জলবিছাৎ উৎপাদনের কারখানা সমুহের আঞ্চলিক বণ্টন সম্পকে আলোচন! 
কর এবং উত্তর ভাত অগেক্ষ। দক্ষিণ ভারতে জলবিছাৎ কারখানার প্রসার এত ব্যাপক কেন 

তাহার কারণ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২৫২-২৫৬) 
16. ৬৬108 276 6৮০ 20010108100952 21521: 00016556582 [06501106  3092256 50019 

0:০916০58 01 10079. (0, 0).'53, 58) 

( বহুমুখী নদী পরিকল্পন! বলিত কি বুঝ? ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বহুমুখী নদী 
পরিকল্পনার বর্ণনা কর। ) (পৃঃ ২৫৭-২৬৩) 

17,196501106 006 1080009021 ৬51127 17101600. (00. 0. 154, 56) 

(দামোদর পরিকল্পনাটির বর্ণনা কর ।) (পৃঃ ২৫৭-২৫৯) 
18. ৬৮০৪০ 812 002 01215£ 8058120865 0£ 72702160050 17061 ৯1৮12100017 

১৫6 ৫6০08191808] 01501010795 (1580 816 16065881510 006 01000060107) 0£ 105- 

270616500010165. 10101695 2650116 0৮ 0176 01 0৩ 20016010010956 50176107768 01 

17018, 11901091175 155 00৮76] 001272018] 01 0196 50186706. (7. 561) 

(জলবিহ্যতের প্রধান প্রধান হুবিধাগুলি কি কি? জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল 

অবস্থা সমূহের উল্লেখ কর। ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনার যে কোন একটির 
বর্ণনা! কর এবং পরিকক্সনার সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাপ উল্লেখ কর । ) 

(পৃঃ ২২৬-২২৮, ২৫৭-২৫৯) 



একাদশ অধ্যায় 

বনজ সম্পদ 

অরণ্োের স্থবিধা (06111 01 1015565) অরণ্য হইতে সাধারণতঃ 

ছুইশ্রেণীর স্থবিধা পাওয়া যায়। যথা_(ক) প্রত্যক্ষ স্থুবিধা_(১) অরণ্য 
হইতে কাষ্ঠ ও জালাপী পা€য়া যার, (২) আসবাব্পঞ্ঞ নির্মাণ, যানবাহন, 

কাগজ প্রড়তি শিল্পের কাচামাল অরণ্য হইতে আহত হর; (৩) লাক্ষা, 

হরীত কী, চর্জরঞ্জক ব্রব্যাদি, তাপিন তৈল, ধুনা, নানা প্রকার তৈল,রবার প্রভৃতি 
নানাবিধ উপজাত দ্রব্য অরণ্য হইতে আহত হয়; 1৪) তৃণভূমি অঞ্চলে গবাদি 

পশু প্রতিপালিত হয়; এবং (৫) বনজ শিল্পে ৰত লোক নিযুক্ত থাকিয়] 

জীবিকা অর্জন করিয়1 থাকে । (খ) পরোক্ষ স্থবিধা-(১) অবরণ্যাঞ্চলে 
বাতাসের আর্জতা অপেক্ষাকৃত অর্ধিক হয় এবং ভূমি সিক্ত থাকে; (২) 
অরণ্যাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক হয় এবং স্থলভাগে জলের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া থাকে ; (৩) অরণ্যাঞ্চলসমূহ ঝড়ের গতিবেগ রোধ করে? (৪) বহুক্ষেতরে 

অরণ্য নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ স্বাস্থাকর করিয়া তুলে; (৫) অরণ্য ভূমিক্ষয় 
নিবারণ করে ও মৃত্তিকার উবর] শক্তি বৃদ্ধি করে ; এবং (৬) অরণ্য বনার 
গিরোধ করে। 

অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ ও আঞ্চলিক বল্টন (01855181086107 210৫ 
16101081 015:119061018 0: 001:9569)--জলবাযুর তারতম্য অন্পারে* 

পৃথিবীর অরণ্যসমূহকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়-_ 
(ক) উষ্ণমণ্ডুলের কঠিন কাণ্ঠিযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য (2০- 

০৪] 1)810%0090 ০৮০1:£60] £01690)--উষ্ণমণ্ডলের যে সমস্ত অঞ্চলে 

সারাবতসরই বুষ্টিপাত গ্রচুর ও উত্তাপ অধিক সেই সমস্ত অঞ্চলেই সাধারণতঃ 
কঠিন কা্ঠযুক্ত এই প্রকার বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিরক্ষীয় 
অঞ্চলের অরণ্যসমূহ এই শ্রেণীর অস্তরগত। তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বহিভূ্ত 
৮**-র অধিক বুষ্িপাতযুক্ত মৌন্ুমী অঞ্চলের স্থানবিশেষেও এই জাতীয় বুক্ষের 
অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর অরণ্যের বৃক্ষসমূহের মধ্যে সেগুন, 
মেহগিনি, আবলুস, গোলাপগন্ধুঞ্সভার, রবার ও তালজাতীয় বৃক্ষই মহুষ্বের 

্টত্তাপ (অন্যান মাসিক গড় ৪৩" ফাঃ), বৃষ্টিপাত, বাযুপ্রবাহ, হুর্ধের কিরণ ও আলো; 

মৃত্তিক। ও উহার রাসায়নিক ধর্ম, ভূপৃষ্টের উচ্চাবচতগরভূতির উপর প্রাকৃতিক উত্ভিজ্জ সুহান 
নির্ভর করে। 
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নানাবিধ প্রয়োজনে, বিশেষতঃ আম্বাব তৈয়ারীর কার্ষে, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । 

মণ্ডলের কান্ঠ শিল্প ..(1:003196101706 570 0:0191081 £016569)-- 
মণ্ডলের অরণ্যসমূহে মূল্যবান বৃক্ষের প্রাচুষ থাকা সত্বেও এই অঞ্চলের 

কাষ্ঠশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই । কারণ৮৯) ই অঞ্চলের ভূমিভাগ 

বংসরের কোন সময়েই বরফাবৃত না থাকায় অল্পব্যয়ে শিল্পাগারে কাষ্ঠ প্রেরণ 
সম্ভব হয় না 1৬ স্থলপথে যানবাহনের ব্যবস্থা কর! কষ্টসাধ্য | *(০)+ এই 
অঞ্চলের কষ্টের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক হওয়ায় কাষ্ঠসমূহ নদীবক্ষে ভাসমান 
থাকে না এবং নদীবক্ষে কাষ্ঠ চালান দেওয়াও সম্ভবপর হইয়া! উঠে না।-(9) 
এই অঞ্চলের অরণ্যে এক শ্রেণীর বৃক্ষ একই স্থানে গ্রচুব পরিমাণে দৃষ্ট হয়্ব্সা 
এবং অরণ্যাঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়1 বিভিন্ন স্থান হইতে একই-শ্রেণীর কাষ্ঠ সংগ্রহ 
করা কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ। 8৫) এই অঞ্চলে শক্তিসম্পদ ও শ্রমিকের 
অপ্রাচুধ এবং সম্বন্ধ ব্যবসায়কেন্দ্রের অভাব রহিয়াছে । এতদঞ্চলের কান্ট 
ছেদন কর] কষ্টসাধ/। 

উষ্ণমণ্ডলের বনজ উচ্ছবৃত্তি (039.0.67108 800. ০০116061776 2 
0:019:08] £0916565)-_উদ্বৃর্তি উষ্ণমগ্লীয়্ অরণ্যাঞ্চলেব অধিবাসীদের 

অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। উদ্চবৃত্বি বারা আহত ব্রব্যসমুহের মধ্যে (১১ দঃ 
মেক্সিকো হইতে ব্রাজিল পথন্ত বিস্তৃত অবণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীম্ত এরং 
চিউইংগাম প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত “জাপোটে, বৃক্ষের বস হইতে চিকৃল, (২) 
বিভিন্ন অরণ্য অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বন্যা রবার) (*) দঃ আমেরিকাব অরণ্য 
হইতে সংগৃহীত ও “কেবৃল্” নির্মাণে ব্যবহৃত ব্যালাটা, (৪) ব্রাজিলের অরণ্য 
অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং খাগ্যরূপে ব্যবহৃত ব্রাজিল নাট (৫) পানামা হইতে 
দঃ ইকুয়েডর পযস্ত বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং খাছ্যরূপে ও বোতাম 

তৈয়ারীতে ব্যবহৃত আইভরী নাট, (৬) পশ্চিম আফ্রিকার অবণ্যাঞ্চল হইতে 
সংগৃহীত এবং তৈল উৎপাদনে ব্যবহৃত পাম নাট, (৭) ইকুয়েডর, কলম্বিয়া 
এবং পাণামার অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং স্পৃহ্ট 'পানাম। হাট' নামক 
একশ্রেণীর ট্ুপী প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত টোকুইলা পাম নামক বৃক্ষের তন্ত, (৮) 
জাপান, তাইওয়ান ও দঃ চীনের অরণ্য হইতে সংগৃহীত কর্পুর কান্ঠ, (») 
কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু ও বলিভিয়ার অরণা হইতে আহত দিক্কোনা* 
(১০) ভারত ও পাকিস্তানের অরণ্য হইতে সংগৃহীত লাক্ষা, মোম, এবং 
(১১) বিভিন্ন অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত নানাবিধ কষায়িন, বহু প্রকারের 
বাঁদর বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(খ্ঁট নাতিশীতোঞ্ অঞ্চলের দীর্ঘপঞ্জবিশিষ্ট এবং কঠিন কাষ্ঠযু্ পর্ণ মোচী 

[বর্তমানে অবস্ত পৃথিবীর ৯*% সিষ্কোনা জাভার আবাদ হইতে পাওয়া বাইতেছে। সিংহন 
সী বর্তমানে সিঙ্কোনার চাষ আরম্ত হইয়াছে । 
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বৃক্ষের অরণ্য (62995505606 1381:0০০. 06০100003 6016503)--নাতি- 

লীতোষ্ণ অঞ্চলের আল্লস, পিরেনীজ, মরু-রুশিয়া, ম্ধ্য-সাইবেরিয়া, জাপান, 

যুক্তরাষ্ট্রের আগালাচিয়ান অঞ্চল, প্যাটাগোনিয়া এবং দক্ষিণ চিলিতে ওক, 

" বার্চ, মেপল্, আযাশ, আখরোট, এল্ম, চেস্টনাট প্রভৃতি দীর্ঘ পত্র ও কঠিন কাষ্ঠ 

বিশিষ্ট পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দুষ্ট হয়। হিমশীতোষ সামুদ্রিক ও লরেন্সীয় 

জলবাঘু সেবিত অঞ্চল সমূহে এই শ্রেণীর অরণ্যভূমি সমধিক পরিলক্ষিত হইয়া 

থাকে । তবে উষ্ণ মণ্ডলের স্থানে স্থানেও এইবপ অরণ্যভূমি দৃষ্ট হয়। এই 

, সকল কাষ্ঠ ঈবৎ শক্ত এবং আসবাব তৈয়াবী করিতে ব্যবহ্ৃত হইদ্ভা থাকে। 

' এইনশ্রেণীর বনভূমি অপেক্ষাকৃত উবব ভূখণ্ডে দৃ্ট হয বলিয়া মানৃষ নিজ নিজ 

প্রয়োজনের তাগিদে অধিকাংশ বনাঞ্চলকে পরিষ্কৃত করিয়া কৃষি অঞ্চলে 

ঘ পরিণত করিয়াছে। 
নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দীর্ঘপত্রবিশিষ্ট এবং কোম্ল কা্ঠযুক্ত সরল- 

প্র বর্ীয় বৃক্ষের অরণ্য (66502061685 50৮০০৫ 00171660105 1016$69)--- 

তুন্্রা অঞ্চলের দক্ষিণাংশে সবলবর্গা্ বৃক্ষের অরণ্য পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর 
অরণ্যে পাইন, ফার, স্প্রস, লাচ প্রভৃতি নবম কাষ্টের বৃক্ষ জন্মে। এই সমস্ত 

. কাষ্ঠ লঘু, স্থায়ী অথচ দুঢ । জাহাজের মাস্তল ও পাটাতন, এবং দিয়াশলাই-এর 

কাঠি,কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এই কাষ্ঠ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 
(১) উত্তর আখেবিকার ক্যানাডা ও যুক্তবাষ্ট্রেব উত্তবাংশে, (২) দক্ষিণ 
আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও চিলির দক্ষিণাংশে, (৩) ইউবোপীয় দেশসমূতেব 
উত্তবাংশে ও হিমালয় পবতের উচ্চতর অংশে, এবং (৪) নিউজীল্যাগেব অংশ 

বিশেষে এই জাতীয় বুক্ষেব অরণ্য রহিয়াছে । 
কোমল কা্ঠযুক্ত সরলবগীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ অবণ্যাঞ্চলসমূহ প্রধানতঃ 

, উত্তর গোল্রার্ধেই সীমাবদ্ধ। উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে অন্তর্গত 

চে সল ৩ €৬প্ল 

চি ৯ গে. ্ ক 

পদ... পেট 4 র্ 

শি 

€৭নং চিত্র--পৃথিবীর প্ষ্ঠান প্রধান অরণ্য অঞ্চল 
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কোস্ট-রেঞ্জ, সিয়ের] নেভাড।, কাস্কেড ও রকি পর্বতাঞ্চলের আর ও শীতল 
অংশে সিডার, ডগলাস ফার, হোয়াইট পাইন, রেড উড প্রভৃতি সরলবগাঁয়- 
বৃক্ষের নিবিড় বনভূমি রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার পূর্বাংশের পাবত্য, 
অঞ্চলে এবং বালুকাময় ভূমিভাগেও সরলবর্গাঁয় বৃক্ষের বনভূমি দৃষ্ট হয়। 
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপুর্বে ভাজিনিয়! হইতে টেক্সাস পর্ধস্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বালুকাময় 
ভূমিভাগে পাইনবৃক্ষের নিবিড় বনভূমি রহিয়াছে । ইউরোপের অন্তর্গত 
স্ক্যাগ্ডিনেভিয়া ও বাণ্টিক রাজ্যসমূহের সরলবগীয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে 
প্রচুর কোমলকাষ্ট প্রতিবত্সর ব্রিটেনে রপ্তানী হইয়া যায়। ফ্রান্স, দঃ জার্মানী 
ও মধ্য ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চল, বন্ধান ও আপেনাইন পর্বতের উচ্চতর 
অংশেও এইকূপ বনভূমি রহিয়াছে । রুশিয়ার উত্তরস্থিত “তৈগা, বনমণ্ডলটির 

বিস্তাব সাইবেরিয়ার শেষ প্রান্ত পধন্ত। বর্তমানে ইহাই হইতেছে পৃথিবীর 
কৃহতম ও নিবিডত্তম সরলব্গীঁয় বনপ্রদেশ | ইহার আয়তন প্রায় ১৩* কোটি 
একর । তবে এই বনভূষি অতি দুর্গম বলিয়! এ অঞ্চল হইতে কাষ্ঠ ৪ 

অন্তান্ত বনজ সম্পন্দের আহরণ অতি সামান্য । বিশেষজ্ঞদের অনুমান ষে এই 
বনভূষির মান্র 4২ কোটি একর পরিমিত স্থানের কাষ্ঠমম্পর্দ ব্যবহারের 
উপযোগী হইতে পারে । 

দঃ গোলারধের অন্তর্গত দঃ আমেরিকা, অন্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড দেশের 
৩০৭ দঃ সমাক্ষরেখার দক্ষিণস্থিত অঞ্চলসমূহে সরলবর্গাঁয় ও পর্ণমোচী' বৃক্ষের - 
মিশ্র বনভূমি পরিলক্ষিত হয়। 

নার্তিনীতোক্ মগুলের কান্ঠশিক € [01709677776 20, (61001961965 

£5558595 পৃথিবীতে প্রতিবত্সর যত কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় তাহার শ্রায় ৯০% 
নাতিশীতোষ্ মগ্ডলেব পর্ণমোচী ও সরলবগাঁয় অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত 
হইয়! থাকে । াতিশীতোঞ্চ মণ্ডলের কাষ্ঠ শিল্প দ্রুত প্রনারলাভ করিবার 
কাবণ-(১৮এই অঞ্চলের অরণ্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের ন্যাড় নিবিড ন1 হওয়ায়-কাষ্ 
আহরণ করিতে বিশেষ অস্থবিধা হয় না। (৬৮৮ এই অঞ্চলের কাষ্ঠপমূহ 
নদীবক্ষে ভাসমান থাকে বলিয়া বসস্তকালে তুষার গলিয়া গেলে ভূমির উপর 
দিয়া নদীপথে কাষ্ঠ চালান দেওয়া সহজসাধ্য। রত এই অঞ্চলের অরণ্যে 
একই স্থানে একই প্রকারের বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ৮৪7 এই 
অঞ্চলে জলবিদ্যুতের প্রাচুর্য কাষ্ঠশিল্পে শক্তি সবববাহ করিয়া থাকে । ৫) 
এতদঞ্চলের কাষ্ঠ অপেক্ষারুত নরম হওয়ায় ইহাদের ছেদন করা বিশেষ কষ্ট- 

সাধ্য নহে। (৬7৮ নাতিশতোষ্ণ মণ্ডলের দেশসমূহ বন্ততান্ত্রক সভ্যতায় 
উন্নত হওয়ায় এ সমস্ত দেশে নির্মাণ ও শ্ল্পীকার্ধে কাষ্ঠের চাহিদাও ব্যাপক ॥ 
"5 সমৃদ্ধ কাষ্ঠব্যবসায়কেন্দ্রসমূহের নৈকট্য, শ্রমিক সরববাহের প্রাচুর্য, এই 

তীয় কাষ্টের ব্যাপক চাহিদা এবং যানবাহনের স্থব্যবস্থা এই অঞ্চলের, 
ষ্ঠশিল্পলের উন্ননির সহায়ক | 
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নাতিশীভোক মণ্ডলের বনজ উচ্ছবৃত্তি (038 08611796751)0 ০০1160৫- 

2198 2) 66102021866 £0:০৪6৯১--নাতিশীতোঞ্চ মণ্ডলের অরণাাঞ্লের 

উঞ্নবৃত্তি তাদৃশ ব্যাপক নহে । এই অঞ্চলে উদ্বৃত্তি দ্বারা আহত বাণিজ্যিক 
সামগ্রীর মধ্যে আর্জেন্টিনার অরণ্য হইতে সংগৃহীত কুযেত্রাকো কষাঁয়িন। 
স্পেন, পতুগাল, মরকে। ও আলজেরিয়ার ওক বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত কর্ক, পাইন 

বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত পীচ, আলকাতরা, রজন, তাপিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্য এবং 

চামড়। ট্যান করিবার নানাবিধ দ্রব্য বশেষ উল্লেখযোগ্য । 

নাতিঙগীভোষ্ণ মণ্ডলের কান্ঠ শিল্পাঞ্চলসমূহ € [.706738 
26510105 0£ 06061091968 ৮০10- উত্তর আমেরিকায় ২৭% 

ভূমিভাগ বনাকীর্ণ। এই মহাদেশের অন্তর্গত ক্যানাডা ও যুকুরাষ্ট্রেই কাষ্ঠ 
শিল্প সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে । ৪ 

ক্যানাডা বনজ সম্পর্দে অতিশয় সমৃদ্ধ। ভূমিভাগের মোট ৩৫% 

বনাকীর্ণ। ক্যানাভার অধেক কাঠ ব্রিটিশ কলম্বিয়া হইতে আঁসে। এই 
অঞ্চলের ম্প্রস্, ফার, হেমলক, সিডার প্রভৃতি কাষ্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 

ক্যানাডার উত্তরাঞ্চলে ও আলাস্কায় কোমল কাট্টযুক্ত সরলবরীঁয় বৃক্ষের নিবিড় 
অরণ্য রহিয়াছে, কিন্তু অত্যধিক শৈত্য ও প্রত্তিকূল জলবায়ু হেতু এই সমস্ত 

'অরণ্য হইতে কাষ্ট সংগ্রহ কর] কষ্টসাধ্য । পুবের লরেন্সীয় উচ্চভূমি ও সমুদ্র- 
 সেবিত প্রদেশসমূহ কাষ্ঠ ব্যবপায়ের জন্য বিখাত ; নদী ও হদপথে এই সমস্ত 
স্থানের কাষ্ঠ স্থানান্তরিত কবিবার যথেষ্ট স্থযোগ স্থবিধাওরহিয়াছে | ক্যানাডার 
বন সংরক্ষণ প্রথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অন্মতি ব্যতীত কাহাকেও বন 
হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিতে দেওয়া হয় না এবং ছোট' ছোট বৃক্ষসমূহকে 
সধত্বে রক্ষা করা হয়। সংবাদপত্রের কাগজ, কাষ্ট, ও কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি রপ্তানীতে 

, ক্যানাডার স্থান অদ্বিতীয়। ক্যানীভা হুইতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণড, 
দঃ আফ্রিক।, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর কাষ্ঠ রপ্চানী হইয়া যায়। 

যুক্তরাষ্ট্রের অস্তগত পুবের উচ্চভূষি, পশ্চিমের পারবত/তূমি ও দক্ষিণ 
অঞ্চলে নিবিড় বনত্ুমি রহিয়াছে । পুবের উচ্চভূমি অঞ্চলে ম্পরস্, ফার, 
পাইন, বাঁচ, বার» মেপল; হেমলক, ওকস্পপলার, হিকোরী, সাইপ্রেস্ প্রভৃতি 
মুল্যবান কঠিন কাষ্টযুক্ত বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে । নিউ ইংল্যাণ রাজ্যের 
বন্ভূমি হইতে কঠিন ও কোমল এই উভয়বিধ কাষ্ঠই আহত হয়। তবে 
বর্তমানে পুবের অরণ্যাঞ্চল হইতে কাষ্ঠ আহরণের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে । 
পশ্চিমের অরপ্যভূষি হইতে স্প্র& ফার, ডগলাস, রেডউড, পাইন, বার্চ, 
জুনিপার প্রভৃতি কার্ট আহত হয়। বর্তমানে কেবলমাত্র এই অঞ্চল 
হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৪*% কাষ্ঠ সংগৃহীত হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কা 
চেরাই-এর ব্যবসায় বিশেষ উদ্লেখযোগ্য। পুর্ব ও পশ্চিম দিকের রাষ্ট্রসমূহ 
হইতে প্রচুর কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। উত্তর-পূর্ব রা সমূহে, 



২৭৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

বিশেষতঃ নিউইয়র্ক অঞ্চলে, নরম কাষ্ঠ, জলবিদ্যুৎ ও প্রচুর শ্রমিকের সরবর।হ 
এবং ক্রয়বিক্রয়্ কেন্দ্রের নৈকট্য হেতু কাগন্গ ও কাষ্ঠমণ্ড শিল্প ব্যাপক প্রসার 
লাভ করিয়াছে । দক্ষিণ-পুর্ব অঞ্চলের পাইন বনভূমি হইতে তাপিন, রজন, 
কাষ্ঠণ্ড প্রভৃতি আহত হয় এবং এতদঞ্চলে উৎপাদিত কাষ্ঠমণ্ডের সাহায্ো 
কাগজ, কৃত্রিম রেশম (রেয়') ও প্লা্িক প্রস্বত হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং 
বন্দর ও ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রের নৈকট্য হেতু এই অঞ্চলের অরণ্য সম্পদ প্রায় 
নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে । এই কারণে দক্ষিণাঞ্চলের অরণা সম্পদের সংরক্ষণ 

ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ভূমিভাগের ২৯০% বনাকীর্ণ। 

ইউরোপ-_-ইউরোপ মহাদেশের ভূমিভাগের ৩১% বনসন্গিবিষ্ট। কিন্ত 
জনসংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ায় মানুষ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে বনাঞ্চল পরি 

কৃরিয়। কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে । সেই কারণে ইউরোপ হইতে কাঠের 
রপ্তানী অপেক্ষা বিভিন্ন দেশ হইতে ইউরোপে কাষ্ঠের আমদানীর পরিম।ণ 
অধিক। সম্প্রতি এই মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বনসংরক্ষণ প্রথা বিশেষরূপে 
প্রসার লাভ করিয়াছে। 

ইউরোপ মহাদেশে কঠিন কা্ঠ অপেক্ষা কোমল কাষ্টের সরবরাহই অধিক । 
নরওয়ে, স্থইডেন, ফিনল্যাগ প্রভৃতি দেশের সরল বর্গীঁয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে 
প্রচুর কোমল কাঁঞ্, রজন, পশুলোম, কাষ্ঠমণ্ড কাগজ, প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া 
থাকে । সরলবগীয় বনভূমির নিবিড অবস্থান, নদীপথে পরিবহন ব্যবস্থার 
স্থবিধা এবং জলবিদ্যুতের প্রাচুষ হেতু এই অঞ্চলের কাষ্ঠশিল্প ব্যাপক প্রসার 
লাভ করিয়াছে । নরওয়ে, সুইডেন ও ফিন্ল্যাণ্ডের আথিক উন্নতি প্রধানতঃ 

ননজ দ্রব্যের রঞ্চানীর উপরই নির্ভরশীল । এতদঞ্চলের স্থানে স্থানে বীচ, 

আন্পেন প্রন্থৃতি কঠিন কাষ্টযুক্ত পর্ণ মোচী বৃক্ষের বনভূমিও দুষ্ট হয়| ভূমধ্যসাগর- 
সন্লিহিত দেশসমূহের অরণ্যাঞ্চল হইতে ওক, চেস্টপাট প্রভৃতি মূল্যবান কঠিন 
কাষ্ঠধুক্ত বৃক্ষ এবং কর্ক সংগৃহীত হয়। স্পেন ও. পোতু'গাল কর্ক রপ্তানীতে 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। মহাদেশের মধ্যভাগের ও 

পশ্চিমাঞ্চলের পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চল হইতে মূল্যবান কঠিন কাষ্ঠ সংগৃহীত 

হইয়] থাকে | 
সমগ্র কুশিয়ার উত্তরে ফিনল্যাণ্ড হইতে প্রশাস্ত মহাসাগরীয় উপকৃলাঞ্চল 

পর্ধস্ত বিস্তৃত অংশে পৃথিবীর $ অংশ বনভ্ভূমি রহিয়াছে । এই বনভূমি 

সরলবর্গীয় বৃক্ষে পরিপুর্ণ এবং ইহা হইতে কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুতের 

কাচামাল সংগৃহীত হয়। করাত ঘরখ্রলকাগজের কল ও মণ্ড প্রস্বতে? 

কারখানা লইয়া গঠিত অধিকাংশ বৃহদায়তন কাষ্ঠ সমবায় (51207 

(5922106) ইউরোপীয় রুশিয়ার অন্তর্গত কারেলিয়ার কো্ডোপোঝ, উত্তর 

4 ইউরালের কাঁম! এবং এশীয় রুশিয়ার অন্তর্গত পুর্ব সাইবেরিয়ার ক্রাসনোইহ্বান্ক 

ও ইনিলি অববাহিকার ইগার্কা অধ্ধচলে অবস্থিত রহিয়াছে। ইউরোপীয় 



বনজ সম্পদ ৫: 

-ক্রশিয়ার অন্তর্গত লেনিনগ্রাদ ও আর্কেঞ্রেল কাষ্ঠ রঞ্চানীর বন্দর । বনজ 
“সম্পদে রুশিয়া বর্তমানে শ্বয়ংসম্পূর্ণ | 

এশিয়া__-এই মহাদেশের ২৮% ভূমিভাগ বনাকীর্ণ। এশিয়া মহাদেশের 
নাতিশীতোঞ্চ মণ্ডলের কাষ্ঠ শিল্প প্রত্ধানতঃ চীন ও জাপানেই পবিলক্ষিত হয় 
ভবে জাপানের কাষ্ঠ শিল্প যেবপ সংঘবদ্ধভাবে গড়িয়া! উঠিযাছে চীনের ক্ষেত্রে 
সেরূপ হয় নাই। কারণ, কুষিকারধের স্থবিদার জন্ত চীনের অধিকাংশ বন- 
ভূমিকে পরিষ্কৃত করিয়া কু মক্ষেত্রে পরিণত কব হইয়াছে । 

জাপানের সমগ্র ভূমিভাগের ৫৫% বন সমাচ্ছম্ন। জাপানের এই বন- 
ভমিকে তিন্ভাগে বিভক্ত কর। যাইতে রে (১) দক্ষিণ জাপানের 
উপক্রান্তীয চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি (২) পুর্ব ও পশ্চিম জাপানের 
হিনশীতোঞ্ঞ মণ্ডলেব স৫পনগাঁয় ও টি, বৃক্ষেব মিশ্রবনভমি । ইহাই 
জ(পানেব সবাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বনভূমি ১ এবং (৩) হোক্কাভডো ও হনন্থ্র 
উচ্চ পাবত্যভমিতে ঠিদশীতে ফু মগুলীয়, প্রধানতঃ সরথাবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি | 
এই সকল বনভূমি হইতে কাষ্ঠ, জালানী, কাষ্টমণ্ড, বাশ, কপুব, ফুল, তত 
গ্ড়তি বহু মুল্যবান বনজ সম্পদ আহত হইয়া! থাকে । চীনের উত্তরাংশের 
উচ্চভামতে সরলবীয় এবং দক্ষিণে পর্ণমোচী ক্ষের বনভূমি পরিলাক্ষিত 
হন্র। স্ভারত ও ্রজ্মদেশের স্থানৈ স্থানে নাতিশতোষ মণ্ডলীয়_বনভু ম 
পনি ভাতে 5 

অস্টেলেশিয়। _স্টরেপিয়াব ১৫০০ *ভূমিভাগ বনাকীর্ণ। অস্টরেলয়াব 
বক্ষিণ ও দঃ পঃ অংশে এই শেণীর অরণ্য পরিলক্ষিত হইগ্লা থাকে । নিউ- 

দীল্যাণ্ডের নাতিশীতোষ্ বনমগ্ডল অস্ট্রেলিয়ার বনমগুল অপেক্ষা সমৃদ্ধ । 

দঃ আমেরিকা--দ: আমেরিকার ৪৪৮০ ভূমিভাগ বনাকীর্ণ। এই 
মহাদেশের প্রধানতঃ দুইটি অংশ হইতেই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের কাষ্ঠ আন্ত 
হইয়া থাকে--£১) পাবানা অববাহিকার অন্তর্গত ব্রাজিল, পুঃ প্যারাগুয়ে এবং 
উঃ আ্জোর্টিনা , এবং (২) দঃ পঃ চিলি। তবে পরিবহন ব্যবস্থার দৈন্য হেতু 
এই দুইটি অঞ্চলের কাষ্ঠ সম্পদ সম্যকরূপে আহত হয় নাই। 

কান্টঠের বাণিজ্য (৬৮/০110 0806 10 61001961)- কাঠ আন্তর্জাতিক 

বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পণ্য । সরলবগীঁয় অরণ্যের নরম কাষ্ঠই এই ব্যব- 
'ম্বায়ের শতকরা ৮০ ভাগ অধিকার করে। ক্যানাডা, রুশিয়ী, নরওয়ে, 
সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধান কাষ্ঠ রপ্তানীকারক এবং যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, 
জার্মানী ও বেলজিয়াম প্রধান কাষ্ঠ আমদানীকারক দেশ। পশ্চিম-ভারতীয় 
হীপপুঞ্। মধ্য আমোরকা, ব্রদ্,ঞ্ট্যাম, পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশ 
ইউরোপের দেশসমূহে কঠিন কাষ্ঠ রপ্তানী কবিয়! থাকে । 

বন সংরক্ষণ (50:58 :02920%862010)+--বিশেষজ্ঞদের অন্মান 4২ 

এ প্রতি ব্সর গড়ে যে হারে নৃতন কৃণ্্ট জন্মে তাহা! অপেক্ষা ৩*% অধিক 



২৭৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

কা্ঠ প্রতি বৎসর নান] কাজে ব্যগ্সিত হয়। এইভাবে চলিলে অদূর ভবিষ্যাতে 
পৃথিবীময় কাষ্ঠের ঘাটতি দেখ! দিবে । অরণ্যের নানাবিধ উপকারিতা উপলব্ধি 
করিয়া! ব্তমানে সকল মহাঁদেশই (১) নিঃশেধষিত অরণ্যাঞচনে নৃতন অরণ্য 
রচনায় এবং (২) অরণ্য সংরক্ষণে মনোনিয়োগ করিয়াছে । অরণ্য সংরক্ষণ 
বলিতে সাধারণতঃ (১) দাবানল হইতে অরণ্য রক্ষা, (২) কেবলমাত্র পরি- 
পুষ্ট বৃক্ষেরই ছেদন, (৩) নিদিষ্ট বৃক্ষ ছেদন কালে যাহাতে অন্য বুক্ষ নষ্ট না হয় 

সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং (৪) বনভূমির চারাযুক্ত অঞ্চলে পশুচারণের নিষেধ 
বুঝাইয়ী থাকে । এতত্যতীত ইউরোপ-আমেরিকার দৃষ্টি বিশেষভাবে নিরক্ষীয় 
বনমণ্ডলের প্রতিও নিবছ। হইয়াছে । নিবক্ষীয় বনমগ্লই বতঘান পুাথবীর 
বৃহত্তম কাষ্ঠভাগ্ডার। 

ও সংত্রণস্ত শিল্ষ-_(৬্/০০এ ০6110109956 11061561169) -_- 

বঙমানে কাষ্ঠমণ্ড সংক্রান্ত শিল্পসমূহের মধ্যে কাগজ শ্ল্লি, কৃত্রিম রেশম শিল্প, 
এবং প্লান্িক শিল্পই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কাগজ শিল্প €1281061 11700505)--যে কোন প্রকার তন্ময় উদ্ভিজ্জ 

পদার্থকে মণ্ডে পরিণত করিয়া! তাঁভাব দ্বার] কাগজ গুস্তত কর! যায়। তবে এঁ 
মণ্ডের সহিত বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, যথাঁ__চায়ন1ক্রে, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, 
ফিটকিরি ও ট্যাল্ক মিশ্রিত করণ হয়। কাগজের মণ্ড প্রস্তত করিতে গ্রধানত্ত£ 
এস্পার্টে! ও সাবান ঘাস, খড, বাশ, তৃ'তগাছ, বাওব।ব, পরিত্যক্ত পাট, ছিন্ন 
বস্ত্র, নরম কাষ্ঠ প্রভৃতি বাবহৃত হয়। বঙমানে পৃথিবীতে যত কাগজ তৈয়ারী 
হয় তাঁহার ৯*%-এরই মূল উপকরণ কাষ্ঠমণ্ড। কাষ্টমণ্ড তৈয়ারীর জন্য কেবল 
মাক কোমল কাষ্ঠই ব্যবহৃত হইয়া থাকে | ইহাদের মধ্যে স্পুস্, ফার, ও পাইন 
এই তিন প্রকারের কাষ্ঠের বাবহারই অধিক | কঠিন কাষ্ঠ হইতেও কাগজের 
উপযোগী মণ্ড প্রস্তত হয় তবে উহাতে সময়, পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যন্ত অধিক 

হইয়। পড়ে। (কাগজ শিল্পের একদেশীভবনের পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটি 
ভৌগোলিক অবস্থার একত্র সমাবেশ সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ₹15) প্রচুর কোমল 
কাষ্ঠ সমৃদ্ধ বনভূমির নিকটবতিতা। (২) পরিষ্কার ও নরম জলের প্যাপ্ত 
সরবরাহ । (৩) কল-কারথান] চালাইবার জন্ গ্রচুর যাস্ত্রিক বা বৈদ্যৃতিক 
শক্তির সরবরাহ ; কারণ, দৈনিক ১ টন কাষ্ঠমণ্ড তৈয়ারীর জন্ত গডে প্রায় 
১০০ অশ্বশক্তি পরিমিত যাস্ত্িক বা বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে । 
(৪) কাগজশিল্লে ব্যবহ্ৃত নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের পধাপ্ত সরবরাহ । (৫) 
শিল্পকেন্দ্রে কা্ঠ ও বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের সরবরাহ এবং শিল্পকেন্দ্র হইতে 
কাষ্ঠমণ্ড বা কাগজ বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে প্রেরপি করিবার জন্ত হুনিয়ন্ত্রিত ও সুলভ" 
পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন । এবং (৬১ বনাঞ্চল হইতে কাষ্ঠ ছেদন, কারখানায় 
বাট প্রেরণ প্রভৃতি কাধের জন্ত সুদক্ষ শ্রমিকের পধাপ্ত লরবরাহ ) 

বৃহৎ আকাঝে এই সমস্ত ব্যাপারেক্রুএকত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাক 



বনজ সম্পদ ২৭৭ 

বলিয়া! কাগজ উৎপাদনে পৃথিবীর দুইটি অঞ্চল নমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে 
--(১) উঃ আমেরিকার সেপ্ট-লরেন্স নদীর অববাহিকার অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র ও 
ক্যানাডার পূর্বাঞ্চল এবং (২) উঃ পঃ ইউরোপের অন্তর্গত নরওয়ে, স্থইডেন, 
ফিনলাগু, পঃ জার্মানী, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য । ইহা! ব্যতীত জাপান এবং রুশিয়াও 
কাগজ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ভারতেও কাগজ প্রস্তুত 
তয় তবে ভারতের কাগজশিল্পাবশেষ উন্নত নহে । পৃথিবীর মোট উৎপাদিত 
কাগজের প্রায় ১ অংশ যুক্তরাষ্ট্রে, প্রায় ৬ অংশ ক্যানাডায় এবং প্রায় ২ অংশ 
উঃ পঃ ইউরোপের দেশসমূতে উৎপাদিত হয়। 

কৃত্রিম রেশম বা রেয়' শিল্প-_(4.:067015] 5110. বা ঘ২৪০ 
1000565)--বঙতমানে কীটজ রেশম অপেক্ষা কৃত্রিম বেশম অনেক অধিক 
পরিমাণে উত্পাদিত হইতেছে । প্রথমতঃ, করাতের গ্ডা, নবম কাষ্ট 

(প্রধানতঃ স্প্রস ও পাইন) বা পবিতাক্ত কার্পাস রাসায়নিক দ্রব্যের সহিত 
(প্রধানতঃ কাবন বাইসালফাইড, এাসেটিক ঞ্রাসিড ও ইথার) মিশ্রিত করিয়া 
মণ্ডে পবিণত কব! হয়। পবে এ মঞ্চ অতি হুক্ষস ছিদ্রাবশিষ্ট নলেব মধ্য দিয়। 
প্রবল বেগে চালিত কবিলে উহ! স্থক্ষ স্ত্রাকীবে পরিণত হয়। পবে এইন্ধপ 

কয়েকটি সুক্ষ স্ুর্ন পাকাইয়া! উত্তাদ্ধাব। বস্্ ধয়নেব উপযোগী স্তর প্রস্তুত করা 
ভয়। পযাপ্ন কাচামাল, নবম জল. হ্বলভ ও দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ ও বিক্রয়- 

কেন্দ্রের নৈকট্য এই শিল্লেব গইন ও একদেশীভবনের সভায়তা করে। রেয়' 
সাধারণতঃ গোঞ্জ, মোজা, প্রভৃতি প্রস্কতিতে ১ কার্পাস ও কীটজ রেশমের 
সহিত মিশ্রিত করিতে এবং প্যাবান্থট সিল্ধ প্রস্তুতিতে বাবহত হইতেছে এবং 

এই সমত্ত কায়ে রেয়-র ব্যবহার দিন দিনই বুদ্ধি পাইতেছে। যদিও কুত্রিম 
রেশম কীটজ বেশমের ন্যায় কোমল, মহ্থণ, সুক্ম ও চিন্তণ নহে তবুও 
সুলভতার জন্য কৃত্রিম রেশমের চাহিদা উত্তবোত্বর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দিক 

হইতে বিচাব করিলে ইহ] নিঃপন্দেহে বলা যায় যে কৃত্রিম বেশম কীটজ 
বেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। জাপান, যুক্তরাষ্ট ইতালী, জার্জানী, 
যুক্তরাজা, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও হল্যাগ্ড প্রধান কৃত্রিম রেশম উৎপাদক দেশ। 
ক্যানাডা, বেলজিযাম, ম্বইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও কৃজ্িম 
রেশম উৎপন্ন হইতেছে । ভারতের কন্তিম রেশম শিল্প কেরালা, বোম্বাই ও 
অন্ধ অঞ্চলে একদেশীভূত হইয়াছে । ভারতের এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল 
বলিয়াই মনে হয়। রেয়' বস্ত্রের রষ্টানীকারক হিসাবে জাপান প্রধান । 

অন্যান্ত রপ্তানীকারক দেশ গুলিরঞ্জুধ্য পঃ জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজা, ফ্রান্স, 
বেলজিয়াম ও ভল্যাণ্ড উল্লেখযোগ্য | ৃ 

প্লাস্টিক শিল্পা (215560 20056:5)- কাষ্ঠ বা কার্পাস মণ্ডের সহিত 
নাইন্রিক এ্ানিড মিশ্রিত করিয়া “নাইট্রোসেলুলোজ” ব। “পাইরোক্সাইলিসং, 
প্রস্থত কর! হয়। ইহাই প্রান্টিক শিক্পপনর প্রধান কাচামাল হিসাবে ব্যবহৃত” 



২৭৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

হইয়] থাকে । কাষ্ঠমণ্ড ব। করাতের গুড হইতে যে “লিগনিন” পাওয়া যায়, 
তাহার দ্বারাও প্লার্টিক প্রস্তত হয়। নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে 
বহুবিধ গুণসম্পন্ন-যেন্বপ ইম্পাভ অপেক্ষাও কঠিন, এযালুমিনিয়াম অপেক্ষা 
হাক্কা, অগ্নি ও অন্নরোধক, বহুবিধ বর্ণ ও স্বচ্ছত। বিশিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্লাষ্টিক প্রস্তুত হইতেছে । প্রান্টিক বর্তমানে গৃাদি নির্মাণ কাধে, বৈদ্যুতিক 
শিল্পে, জলরোধক বস্ত্র, গাণিতিক যন্ত্রপাতি, থলি, বোতাম, কোমরবন্ধ, জুতা, 
কৃত্রিম দাত, চিরুণী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইতেছে 1' 
ভারতেও বর্তমানে এই শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যাইতেছে। 

ভারতে ত্ুণনজ পল্পদ 

স্বাভাবিক উত্তিদূ অঞ্চল (বি ৪081:9] ৮০৪66 01012 15£10109)-- 

মানুষের প্রভাবমুক্ত অবস্থায় দেশে যে উদ্ভিজ্জ জন্মে তাহাকে প্রাকৃতিক ব। 
ন্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বলে। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের অতি নিকট 
সম্বন্ধ রহিয়াছে । ভারতের প্রাকৃতিক উদ্ভিদূকে প্রধানত: বুষ্টিপাতের উপর 

নির্ভরশীল চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণো, মৌন্বমী পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য, গুল্ম ও 
তৃণভূমি এবং মরু ও মক প্রায় অঞ্চলের উ্ভদ্ ; প্রধানতঃ মুত্তিকার গঠনের উপর 

নির্ভরশীল জলাভূমির অরণ্য এবং প্রধানতঃ ভূপৃষ্টের উচ্চতার উপর নির্ভরশীল 
হিমালয়ের অরপ্য-_এই ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। নিয়ে ভ'রতের প্রাঞ্চতিক 
উদ্ভিজ্জ সংস্থান্ম বিবৃত হইল-_- 
২.১ চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য (৮6:56) £016569)- পু 

অবহিমালয় অঞ্চল, আসাম, পশ্চিম উপকূলের পর্বতাঞ্চল, আন্দামান প্রভৃতি 
যে সমস্ত স্থানে বাধিক বৃষ্টিপাত ৮**-র অধিক, গড় উত্তাপ প্রায় ৭৫" ফাঃ এবং 
বাঁধিক গড আর্দ্রতা ৭*%-এর অধিক সে সমস্ত স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষের শিবিড 
অরণ্য দৃষ্ট হয়। যানবাহনের অস্থবিধা, নিবিড জঙ্গল এবং একই স্থানে এক 
জাতীয় বৃক্ষের স্বল্পতা হেতু এই সমন্ত অঞ্চলের অরণ্যসম্পদ মন্থস্কের প্রয়োজনে 
ফতাদৃশ ব্যয়িত হয় নাই। চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে বহু মুল্যবান কাষ্ট 
পাওয়াযায়। উহাদের মধ্যে চাপলাশ, চিকরাশি, গোলাপ, শিশু, গর্জন, 
তেলম্থর, নাহার, পুন, তুন প্রভৃতি কাষ্ঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য (1.0105000) ৫60107079. 
£0:5৪0৪)--মালভূমির উত্তর-পুর্বে, পশ্চিমে এবং উত্তরের সমভূমি ও 
অবহিমালয় অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ 
৪০*-৮০"-র মধ্যে, সেখানে মৌন্থ্মী পর্ণ মোচী বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়। ইহাই 
ভারতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক উদ্ভিদ । তবে প্রয়োজনের তাগিদে" 
'লমভূমির অন্তর্গত এই শ্রেণীর অরণ[ঞল পরিষ্কৃত করিয়! কৃষিকার্ষের ব্যবস্থ"' 
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করা হইয়াছে । এই অঞ্চলের বুক্ষসমূহ অতি মুল্যবান। এই বনভূমি হইতে 
শাল, সেগুন, অজুন, জারুল, বহেডা, গামারি, ভুত, আবলুস, খয়ের, শিরিষ, 
শিমুল, হবীতকী, মহুয়া, পলাশ, কুহ্থম, অঞ্জন, পাছুয়াক, কিন্দল, লরেল প্রভৃতি 
অতি মূল্যবান কাষ্ঠ ও বাশ পাওয়া যায়। 

€৩/গুন্ ও তৃণভূমি (51:81800)-_যে সমস্ত স্থানে বাধিক বৃষ্টি 
পাতের পরিমাণ ২০ -৪*/ পরস্ত এবং গ্রীষ্মে অসহা গবম ও শীতে অসহা শীভ 
অনুভূত হয় সে সমস্ত স্বানে কীাটাযুক্ত বাবল৷ জাতীয় গাছ বা গুল্সভূমি দেখা 
যায়। পাগাব, উত্তর-প্রর্দেশ, বাজস্থান এখং দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষে 
এই জাতীয় গুন্মলতা দৃষ্ট হয়। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমিব একাংশে, 
পাবত্য অরণাভূমিব মধ্যে মধ্যে এবং উত্তব-পশ্চিম ভারতের স্থানে স্থানে 

“স্যাভান।” তৃণভূমিব অন্বপ বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
সাবাই ঘাস এই সমস্ত তৃণভূমিতে প্রচুর জন্মে । ইহ] হইতে কাগজ ও দুভি 
গুস্তত হয়। 

ছ)/মকু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের উত্তিদূ (106361 8190 561291-06861 

ড০%০6৪০)-_পাঞ্তাব, উত্তবপ্রদেশ, রাজস্থান ও মালভমিব মধ্যাঞ্চলে 

যে সমস্ত স্থানে বৃ্টিপাত ২০"-র 
অনধিক সেই সমস্ত স্থানে 
কাটা ও শীসালো ডাটাযুক্ত 
এবং দীর্ঘমূপবিশিষ্ট ছোট ছোট 
বুক্ষ দেখ! যায়। ইভাদ্দিগকে 

মুর ও মরুপ্রায় অঞ্চলেব উদ্ভিদ 
(%০:001)5668 বলে। বাবুল, 

ফণীমনসা, তেশিবা প্রভৃতি এই 
অঞ্চলের বিখ্যাত বৃক্ষ । জ্বালানি 
হিসাবে এই সকল কাষ্ঠেব ব্যবহার 
অতাপিক | এই জাতীয় বৃক্ষ হইতে 

গঁদ প্রস্তত হয় এবং ইহাদের ছাল 
৫৮ন* চিত্র-ুভ্ারতেব স্বাভাবিক উত্ভিদ অঞ্চল বাসাম়নিক শিল্পে বরবহত হম । 

(₹)/জলাভুমির অরণ্য (7%910£:0%০ 5ড/৪121১9)- -সমুত্রোপকুলে 

ও বৃহৎ নধীব বদ্বীপে যেখানে সর্বন্রই লোন! জল প্রবাহিত হয় সেখানে জলা- 

ভূমিব অবণ্য দুষ্ট হয়। ভালজাতীয় বৃক্ষ, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ এই শ্রেণীর 
অরণ্যে প্রচব জন্মে । নুন্দব্ইনৈর অরণা এই শ্রেণীব অস্তর্তি। এই 
অঞ্চলের বৃক্ষসমূহ জালানি হিসাবে ব্যবহ্ধত হয়। চর্মরঞ্জনত্রব্য ও মধু এই 

অঞ্চলের অবণ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ুন্মরবনের সুন্বপী ও 
পুণ্তব কাষ্ঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 



২৮০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

১ হিমালয় পর্বভাঞ্চলের অরণ্য (7108195210 £0:69৫)--১ 

এই!অরণ্যাঞ্চলকে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (ক) পশ্চিম 
হিমালয়ের অরথা--পাদদেশ হইতে ৩৯০৭ পর্যন্ত গুন্সভূমি ; ৩০০০1-৬০৯৯ 

পর্যন্ত চীর পাইন; ৬০০০'-১০১০০০/ পধন্ত শ্প্রস, ফার, সিডার প্রভৃতি 
সরলবগাঁয় বৃক্ষের অরণ্য; এবং ১০০০৯১৫১৯০৯ পর্যন্ত আল্লীয় উদ্ভিদ 
অঞ্চলে রডোভেনডুন জন্মে। ১৫১০** ফুটের উর্ধ্বে উদ্ভিজ্জ জন্মে না। 
(খ) পুর্ব হিমালয়ের অরণ্য--পাদদেশ হইতে ৪**০” পর্যস্ত শা প্রভৃতি 

পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণা । ৪০০০-৮০০০” পর্যন্ত ওক, লরেল, মেপল, বার্চ, 

অন্ডার প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য; ৮*০০-১২*৯*০ পর্ধস্ত শ্বেতফার, 
পুল এবং দেবদার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য ; এবং ১২০০০১৬০০০৮ 
পযন্ত রডোডেনডুন, জুনিপার প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য জন্মে। ১৬০০০ ফুটের 
উবে উদ্ভিজ্ঞ বিস্তার নাই । এই অঞ্চলের বৃক্ষসমূহের মধ্যে বার্চ, সাইপ্রাস, 
পাইন, ম্প্ুস, ফার, দেবদারু প্রভৃতি প্রধান । 

ভারতের সমগ্র আয়তনের মান ২১*৮% অর্থাৎ ১২৭৪ কোটি একর 

.(১৯৫৭-৫৮) বনভূমি । তবে এই বনভূমির বণ্টন সর্বত্র সমান নহে । উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের ১১% ও মধ্যাঞ্চলের ৪৪% ভূমি বনময়। আবার নিবিড 

বসতিপুর্ণ ও কৃষিসমৃদ্ধ গাঙ্গেয় উপত্যক] অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ নিতান্তই 
সামান্য । ১৯৫২ সালে বন সংক্রান্ত যে সর্বভারতীয় নীতি গৃহীত হয় তাহাতে 

বলা হয় যে ভারতে বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়। ৩৫%-এ দাড় করাইতে 
হইবে । উহার মধ্যে ৬০% বনভূমি পার্বত্য অঞ্চলে ও ২০% বনভূমি 
সমভূমি অঞ্চল থাকিবে । ভারতে বনতৃমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে 

১৯৫০ সাল হইতেই বিভিন্ন স্থানে বনমহোত্সব সুরু হয়, তদ্দবধি ইহা একটি 

বাধিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে । 
বনজ সম্পদ (509£65£797000069)-_-ভারতের অরণ্যাঞ্চলসমূহ হইতে 

আহ্বত সম্পদকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়__প্রধান বা মুখ্য বনজ সম্পদ 
এবং অগ্রধান বা গৌণ বনজ সম্পদ । প্রধান বনজ সম্পদ (5707 
7০9০0) বলিতে নির্মাণ কাধে ব্যবহৃত নানাবিধ কাষ্ঠ ও জালানিকে 
বুঝায়। নির্মাণ কার্ষে ব্যবহৃত কাষ্ঠের বাধিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৮ লক্ষ 
টন। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও আমদানী দ্বারা লব্ধ এই শ্রেণীর কাষ্ঠের মোট 
সরবরাহ প্রতি বৎসর ২১ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে " লক্ষ টন নরম ও ১৪ লক্ষ 
টন কঠিন কাষ্ঠ। এই ২১ লক্ষ টন কাষ্ঠের প্রায় ৩০% (৫'৮ লক্ষ টন) বিভিন্ন 
সরকারী কার্ধে, যেরূপ রেলপথের পাটাতন নিষ্নাধ এবং নানাবিধ সামরিক ও 
বেসামরিক কার্ষে ব্যয়িত হম্ম এবং অবশিষ্ট +০% বিভিন্ন বেসরকারী কার্ধে, 
যেনধপ দিয়াশলাই, প্যাকিং বাক্স, প্রাইউড, চায়ের বাক্স প্রভৃতি শিল্পে (৩৩৫ 
লক্ষ টন) এবং গৃছার্দি নির্মাণে (১১৯৫ লুক্ষ টন) ব্যবহৃত হয় । আসবাবপঞ্ঞ 
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নির্মাণে গোলাপ গন্ধ, চিকরাশি, চাপলাশ, তুন, শাল, সেগুন, গামারি, 
"আবলুস, শিবিষ, বা, প্রভৃতি , গৃহাদি নির্ধাণে চিকরাশি, গর্জন, পুন, শাল, 
জারুল, সাইপ্রাস প্রভৃতি , প্যাকিং বাক্স ও দিয়াশলাই প্রস্তুত কবিতে 
চাগলাশ, বহেডা, শিমুল, পাইন, স্পুস, ফার, দ্বেবদারু, পুশুর প্রভৃতি ; 
রেলপথের পাটাতন, জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি নির্মাণে স্ন্দরী, চাপলাশ, 
গোলাপ গন্ধ গজন, তেলম্বব, নাহাব, শাল, সেগুন, অজু, জারুল, গামাবি, 
পাতন, স্প্রস প্রভৃতি , হকি, ভ্রিকেট ও ঢেনিস খেলাব ব্যাট নির্মাণে তত, 
ছড়ি ও ছডিব নাট নির্মাণে আবলুম, ও কাগজেব মণ্ড নির্মাণে দেবদার, 
পাইন প্রত বৃক্ষের কাষ্ঠ ব্যবহৃশ হয়। 

ভাবতে জালানী কাষ্ঠেব বাধিক উৎপাদনের তাব প্রায় ৫৭ লক্ষ টন অথাং 
মাথাপিছু প্রায় ০**২ টন। অথচ প্রতি বসব পৃথিবীতে গডে মাথা প্রতি 
০৩৪ টন জালানী কাষ্ঠ ব্যবহাত হয়। জাপানী হিসাবে এদেশে বানুরী, 
ফণীমনসা, তেশিবা, স্থন্দরী প্রভৃণ্ত কাষ্টেব ব্যবহাৰ অধিক । 

শিম্নেব পবিসংখ্যান হইতে ভাবতে শানাব্ধি কাঁষে ব্যবহৃত কাষ্ঠ ও 
জ(লানী কাষ্ঠেব উত্পাদন বুঝ যাইবে :_- 

কান্ঠ ও জালানী কাষ্ঠের উদ্তপাদন 

পরিমাণ । হাজার ঘন ফুট) মোট মূলা 

বঙমওর মণ্ড ও 1 ্ (হাজার 

টাকা) অস্তান্ত দিযাঁশ- কাঠ কল ষোট 
নির্মাণ কার্ষে কার্য ব্যব- জ্বালানী উৎপাদনের উৎপাদন 

বাবগত ক তি রী 

১৯৫৬-৫১ 
| 

১৯৫৫-৫৯ 1১১ ৯৮৬৭ ২৫৪৩৭ 1১৪,৮১ ৩১,৬০৭ ৫,৫৬,৬১ ৫৯,৮৫,০৩ | ২৭,৬৮,৮২ 
ঞ ৯ 

] 
১০ ৫৬৭৬ ২,৭৯৫ ৭৭) ৪,শ৫ ৩৯৪৩ ১৯ ২,৭৫ ৬৯ ৫৫ ৭৫,৫৮ ১৯,০৮,০৭ 

রঙ ৮ ঙ ঠ | & 

১৯৫৭-৫৮ ; ১৩,৩২,৩২ ২,৯৬,৫৬ ১৯,৭৮ ৩৬,৯১,৯১ ২,৭৩,৮৮ ৯৪,২৪,৪৬ ২৮৯ ৩,৩০ 

] 

উপবোক্ত প্রধান বনজ সম্পদ ব্যতীত ভারতীয় অবণ্যাঞ্চল হইতে প্রচুব 

অপ্রধান বনজ সম্পর্দ (0%11901 0:০৫800)-ও আহত হয়। পশ্চিমবজ, 

আসাম, উভিষ্যা, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্য 

হইতে লাক্ষা পাওয়! যায়। লীক্ষা উৎপাদনে ভারতে প্রাধান্য খুব বেশী । 
বাত্রিশ, ছাপাখানার কাজ, গ্রামোফোনের বেকর্ড প্রভৃতিতে ইহার বাবার 

প্রচুর । দেশাভান্তরে ইছার চাহিদা অল্প থাকায় প্রায় সমুদয় লাক্ষাই কলিকনত! 
বন্দর হইতে যুক্তরাজ্য, যুক্তবাষ্ট্র, জার্তানী ও জাপানে রপ্তানী হইয়। যায়। 



২৮২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

হিমালয় ও আসামের পর্বতাঞ্চলে চীরপাইন বৃক্ষ হইতে ধুনা উৎপাদিত হয়।' 

ইহ] হইতে সাপ্পিন ঠতিলও পাওয়। যাযস। কাচের সহিত মিশাইবার জন্য 
এবং কাগজ, এধধ, বাণিশ ও সাবান গ্রভৃতিতে ধুন। ব্যবহৃত হয়। মাব্রাজ, 
মহারাষ্ট্র, ছোটনণগপুর, উড়িস্তা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে 
হরীতকী জন্মে। উধধ ও রঞ্নন্্ব্য প্রস্ততিতে এবং চামভ। পাক1 করিতে 
হরীতকী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, বেলজিয়াম, চীন 
জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্েলিয়] প্রভৃতি দেশে প্রচুর হরীতকী ভারত হইতে 
রপ্তানী হয়। দাজিলিং ও নীলগিরি পর্বতাঞ্চলের বুষ্টিবহুল অংশে সিক্কোনা' 
বুক্ষের চাষ হয়। ইহার ছাল হইতে কুইনাইন পাওয়া যায়। পশ্চিমব্্গ ও 
মালাবার উপকূলে প্রচুর জ্পার্িি জন্মিয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে প্রচুব 
তালবৃক্ষ জন্মে । তালের রস হইতে গুড প্রস্তুত হয়। মরু অঞ্চলে খেজুর 
বৃক্ষ জন্মে । ইহ হইতে খেজুব পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও উপদ্বীপের বিহিন্ন 
স্থানে যে খেজুর গাছ জন্মে তাহার রস হইতে গুড, চিনি ও তাড়ি প্রস্তুত 
হয়। উভিয্যু। ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচব বাঁশ জন্মে । বাঁশ হইতে 
কাগজের মণ্ড প্রস্তত করা হয়। চন্দন (মহীশূর), নানাবিধ তৈল এবং 
মূল্যবান ভেষজ দ্রব্য, বেত, খস, সোলা, হোগলা, মাদুর কাঠি, সাবাই ঘাস 
প্রভৃতিও অবণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয়। 

নিয়ের পরিসংখ্যান হইতে ভারতে উৎপাদিত অপ্রধান বনজ সম্পদেব 
মূল্যগত পরিমাণ বুঝা! যাইবে £- 

অপ্রধান বনজ সম্পদের মূল্যগত পরিমাণ 

(হাজাব টাকা) 
] 

তস্ত ও রেশম ! অন্থান্য অপ্রধান 
সাল ও বেত ও ্ ৰাশ বে ৰ গঁদ ও ধুনা টিভি মাট মূল্য 

] 

| _ এ চির 

১৯৫০-৫১ ১,৫২,০৪ ৫২ | ৪১ ৯৩ লট ৬,৯২,৪৮ 

১৯৫৫-৫৬ ১৩৬,৭৮৮ ৪৩ ৃ ১১৬১১৪২ | ৫,৬৩.১১ ৮,৩৯,৭৪ 

১৪৯৭৭-৭৮ ১,৩৪১৫৯ ৮২ ১,২৫,৬১ ৫,৯৩,১৮ ৮,৫৪)২৯ 

| । 

বনজ শিল্পের অনুল্গতির কারণ (085559 0: 108.01%/81:0186959 ০01 

[1)0191) £01:2805)--বনজ সম্পদে সমুদ্ধ 5ওয়] সত্বেও নিয়লিখিত কারণবশতঃ 
স্ভারতের বনজশিষল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। (১) ভারতের 
বনাঞ্চলমমৃহ সাধারণতঃ দুর্গম (২) বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিবার উপযোগী 
যানবাহনের অভাব ; (৩) কাষ্ঠের ব্যাপন্ধ চাহিদার অভাব ; (৪) একজাতীয়/ 



বনজ সম্পদ ২৮৩, 

ৰহুমংখ/ক বৃক্ষের একত্র সমাবেশের অভাব ; এবং (৫) কাগজ প্রস্তুত করিতে 
মণ্ড তৈয়ারীর জন্য নরম কাষ্ট প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহের অস্থৃবিধা। ভারতে 
বনজ সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার, শিল্পে ইহাদের প্রয়োগ বুদ্ধি এবং ইহাদের 
অর্থ নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য দেরাছুনে ভারতীয় বনবিজ্ঞান 
গবেষণাগার (501556 7২956810০1২ 175616066) গবেষণা কাঁধে ব্যাপূত 

রহিয়াছে । 

পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা ও বনোন্নয়ন ([150191) £01:6569 01061 116 

০৪: 1918199) £ প্রথম পরিকল্পনার (১৯৫ ০-৫১।১৯৫৫-৫৬) কাধকালে-_ 

(১) ৭৫,০০০ একর পরিমিত জমিতে নৃতন অরণ্য রচনা, বিভিন্ন অরণ্যাঞ্চলে 
নুতন ৩০০০ মাইল রাস্তা! নির্মাণ, পতিত জমিযুক্ত অঞ্চলে পশুখাস্চ খড ও 

জ্বালানীর উৎপাদনবুদ্ধিকল্লে গ্রাম্য ও ছোট ছোট আবাদের পত্তন, বেসরকারী 
হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আগত ২০* লক্ষ একর পরিমিত বনভূমিসমূর্ে 
স্থণঢ় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কয়েকটি নৃতন বনভূমি অঞ্চলের উন্নয়নমূলক 

কার্ধের প্রবর্তন করা য় । (২) দ্রিয়াশলাই শিল্পের উপযোগী কাষ্টের আবাদ 

বাষিক ৩১০০ একর করিয়া বুদ্ধিপায়। (৩) বন সংক্রান্ত নানারূপ গব্ষেণা, 

ষেক্ধপ ভারতে মালয়ী বেতের চাষ, সামুদ্রিক কীটের উপদ্রব হইতে কাষ্ট 
রক্ষা, বাশ-সংরক্ষণ ব্যবস্থা! প্রভৃতি গ্রননতিত হয়। (৪). বন সংক্রান্ত শিক্ষা ও. 

গব্ষণার সম্প্রণারণ উদ্দেশ্তটে দেরাতুন বনবিজ্ঞান গবেষণাগারের সম্প্রসারণ 
সাধিত হয়। (৫) বন্থজীব সংরক্ষণ সম্পর্কে ১৪৫২ সালে “ইত্ডিয়ান বো ফর 
ওয়াইল্ড লাইফ” নামক সংস্থাটি স্থাপিত হয়। এই পর্রিকল্পনাকাীলে বনোন্নয়ন 
কাধে মোট ৯'৫ কোটি টাকা ব্য়িত তয়। 

দ্বিভীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৫৬।১৯৬*-৬১) বনসংগঠনের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ কর! হয় এবং বনোন্নয়নমূলক কার্ধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা 
গল অবলম্বিত হয়। (১) সরকারী হইতে বেসরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আগত 
প্রায় ৩৮ লক্ষ একর পরিমিত বনভূমির উন্নয়ন ; (২) নিবিড বসতিপুর্ণ অঞ্চল- 
সমূহের নদী ও খাল তীরবর্তী স্থানে, রাস্তার উভয় পার্থে এবং পরিত্যক্ত 
ভূমিভাগে বনের প্রলারণ ॥ (৩) ৫০,০০০ একর পরিমিত জমিতে নৃতন করিয়া 
মূলাবান কাণ্টযুক্ত বুক্ষ, যেরূপ শাল প্রভৃতির, ৫০,০০০ একর অতিরিক্ত জমিতে 
পিয়াশলাই কাষ্ঠের, ১৩,০০০ একর পরিমিত জমিতে চম্নরপ্ুন, কাগজ ও কৃত্রিম 
রেশমশিল্পে ব্যবহৃত ওয়াটল্ ও রূগাম বৃক্ষের এবং কাগজ শিল্পে ব্যবহত বেব, 
(0810) ঘাল চাষের বুদ্ধি; (৪) বনভূমির অন্তর্গত স্থানে ৭৪০০ মাইল দীর্ঘ রাস্ত। 
নিষ্মাণ ; (৫) উন্নত প্রণালীর কাষ্ট আহরণ 7 (৬) নিকষ্ট শ্রেণীর কাষ্ঠের ব্যবহার 
বৃদ্ধি কল্পে ১৩/১৪টি কাষ্ঠ সংরক্ষণ ও সহনশীলস্করণের কারখানা স্থাপন; ৫৭) 
২০০০ একর পরিমিত জমিতে ভেষজ উদ্ভিদের রোপণ ; (৮) কয়েকটি **ব্নজ 
সম্পদ সমীক্ষা” ও একটি “কাষ্ঠ ঞ্চাতি সমীক্ষার" স্থাপন ; এবং (৯) ৫ লক্ষ 



২৮৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

একর পরিমিত তৃণস্ূমি অঞ্চলে চারণ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর হয়। এই পরিকল্পনা 
কালে (১*) ঘেরাছুন ( কাষ্ঠ আহ্রখ, নৃতন বৃক্ষের প্রবর্তন, বৃক্ষের বংশ বৃদ্ধি ও 
কাঠের ব্যবহার সম্পঞ্কিত গবেষণ! ), কোয়েম্বাটোর (প্রজনন ও বুক্ষচাষ 
ক্রাস্ত গবেষণা) ও ব্যাঙ্গালোর-এর (বনজ সম্পদ সংক্রান্ত গবেষণ1) গবেষণা 

'কেন্দ্রে বনোক্সয়ন সম্পফিত ব্যাপক গবেষণ! চালান হয়। (১১) বনাঞ্চলসমূহের 
পশ্চাংৎপদ্দ অধিবাসীদের উন্নতি বিধান, সমবায় পদ্ধতিতে বনজ উপ্তবৃত্তির 
সংগঠন ও বনাঞ্চলসমূহে অস্থায়ী কষিকাধের পরিবতে স্থায়ী রুষি ব্যবস্থার 
প্রবর্তন কর! হয়। (১২) বন্তপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ১৮টি জাতীয় উদ্যান ও 
পশু-রক্ষণাগার এবং দিল্লীতে একটি আধুনিক পণুশালা স্থাপিত হয়। (১৩) 
বিভিন্ন রাজ্যগত অরণানীতি, বনোন্নয়ন ও পরিচালন। সম্পর্কে স্ব সমন্বয় 
সাধন; বন পরিসংখ্যান ও বনজ দ্রবোর ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির উন্নতি সাধন, 
বনজ দ্রবোর কুষ্ঠ শ্রেণীবিভাগ সাধন প্রভৃতি উদ্দেপ্ত লইয়া একটি “কেন্তরীয় 
ফরেত্রি কমিশন” গঠনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বনোন্নস্গন 
কাষে মোট ব্যয় হয় ১৯'৩ কোটি টাকা । 

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬*-৬১।১৯৬৫-৬৬) বনোন্নয়নমূলক কার্ষের জন্ত 
নিম়্রূ্প নির্দেশ দেওয়া! হইয়াছে । (১) প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 
গৃহীত কার্ধস্থচীর ব্যাপকতর অন্রলরণ , (২) ২১০,০০০ একর পরিমিত জমিতে 
সেগুন কাষ্টের, ৪০,০০০ একর পরিমিত জমিতে বাশ, ৬০০০০ একর পরিমিত 
জমিতে দিগ্লাশলাই শিল্পে ব্যবহৃত কাষ্ঠের, ২২৯০০ একর পরিমিত জমিতে 
ওয়াটল বুক্ষের, ৪৬,০০৭ একর পরিমিত জমিতে জ্বালানী কাষ্ঠের, ৩২৫,০৭০ 
একর পরিমিত জমিতে অন্যান্ত কাষ্ঠের এবং ৩০০,০০০ একর পরিমিত জমিতে 

শিল্পে ব্যবহৃত ও দ্রুত বর্ধনশীল বুক্ষ চাষের প্রবর্তন ; (৩) গ্রামাঞ্চলে বন- 

ভূমির ও জালানী কাষ্ঠ-চাষের প্রবর্তন এবং নদী ও খাল -ভীরবর্ঠা অঞ্চলে, 
জাতীয় ও রাজ্যগত সড়কগুলির ও রেলপথের উভয় পার্থখে বনের প্রসারণ; 
(৪) '্মধিকতর উত্পানের জন্য বনজ শিল্পে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার 

ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারণ; (৫) অপ্রধান বনজ সম্পর্দের আহরণ ব্যবস্থার 
উন্নয়ন ; (৬) নিকুষ্ট শ্রেণীর কাঁষ্টের ব্যবহার বুদ্ধিকল্লে ২৭টি কাষ্ঠ সহনশীল করণের 
ও ৩টি কাষ্ঠ সংরক্ষণ ও সহনশীল-করণ কারখানার স্কাপন 7 (৭) ৪৩,০০০ বর্গ 
মাইল পরিমিত বনভূমি অঞ্চলের সমীক্ষণ এবং উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, 
মাত্রা ও মহীশূর অঞ্চলের পূর্ব সমীক্ষিত ৬০,০০০ একর পরিমিত বনভূমি 
অঞ্চলের পুনর্বাসন ; (৮) বনজ সম্পদ ও বনজ শিল্প সম্পর্কে সুষ্ঠু সমীক্ষার 
প্রবর্তন ; (৯) ১৫*,০০০ একর পরিমিত তৃণভূঁমি অঞ্চলে চারণ বাবস্থার উয়্য়ন ; 
€১০) বনজ সম্পদ সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণ। কার্য চালাইবার জন্য অতিরিক্ত 
তিনটি আঞ্চলিক গবেষণ। কেন্দ্রের স্থাপন ;£ (১১) বনবিজ্ঞান সম্পকিভ শিক্ষার 
প্রসারণ ; (১২) ৫টি পঞুশালা, ৫টি জায় উত্তান এবং ১০টি বন্তপ্রাণীর আশ্রয় 



বনজ সম্পদ ২৮৫ 

স্থল স্থাপন এবং দিল্লীর পশুশালাটির সম্প্রসারণ, (১৩) বনাঞ্চল লমূহের পশ্চাৎপন্দ 
অধিবাসীদের উন্নতি বিধান ও বনজ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সমবায় পদ্ধতিতে 
সংগঠন) এবং (১৪) বনজশিল্পের উন্নতি করে জনসাধারণের সহযোগিতা রও 

নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । তৃতীয় পরিকল্পনায় বনোন্নয়ন কলে ৫১ কোটি টাক! 
ব্যগ্িত হইনে বলিয়। নিদিষ্ট হইয়াছে । 

প্রশ্নোত্তর 

1. ১৪৪৮৫ 0106 8611115 0110015565, 10850110501) ৫106161)6 191656 75£1005 

০1 02৪ ৮০114 8174 9150058010০ 1001010 01 01)611 50010017310 19101620101, 

€৬০. [0,150 

(অরণ্য হইতে আমরা যে সমস্ত উপকার পাই ভাহা লিখ। পৃথিবীর অরণ্যসমূহের শ্রেণী 
বিভাগ সাধন ও উহ।দের প্রতোকটি বিভাগের বর্ণনা কর এবং উহাদের ব্যবহার সম্পকে যাহ! জান 
লিখ ।) (পৃঃ ২৬৯-২৭২) 

2,10050806 01167661925 01 5000 ৬০0০০ (01651 11) 076 50110 81) 63200126 

106 179 0010 01 €%0910106 0101) 06 01065810168. (0০, 0155) 

(পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে কোমল কাণ্ঠযুক্ত বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে তাহাদের ন।ম লিখ এৰং 
এই অরণ্যাঞ্চল সমূহের ব্যবহার নম্পকে বিশদ আলোচনা কর।) (পৃঃ ২৭১-২৭৫) 

ও3০12)010206 60০ 1606100৫৮৮6 ]01011)01)0 ০0 %৮০9০90 5611001056 17501090165 ০01 

006 09110. 

(বর্তমান পৃথিবীতে কাঁষ্টমণ্ড সংক্রান্ত বিষ্ডিম্ন শিল্পের ঘে সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হইতেছে 
তাহা নির্দেশ কর 1) (পৃঃ ২*৬-২৭৮) 

45 07701061865 006 £60£191915108] 00015 06661001117)6 1105 19025110101 

1097১67 10850% 2110. 1190৩ 01১6 1651 0155 10101) 07517066010 19851 [0987708190- 

00265, 

(কাগজ শিল্পের একদেশীভবনের পক্ষে যে সমস্ত ভৌগোলিক অবস্থা অনুকুল তাহা নির্দেশ কর; 
এবং পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে কাগজ শিল্প সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম লিখ |) 

| (পৃঃ ২৭৬-২৭৭ ), 

২৩৫৮৬/৮৪ 216 0106 01010101650 91695 11) 117018701৮6 ৪1) 900০0877001 8৩ 

£015510 [01090110105 01৫ 11079* (0১ 0. 53,155) 

(ভারতের স্বাভাবিক উত্তিদ অঞ্চলসমুহ কিকি? ভারতের বনজ সম্পদ সম্পর্কে ঘাহা জান 
লিখ।) (পৃঃ ২৭৬-২৮২ ) 

6, 12150855 017)6 200698.5007:65 010910179৮6 0661) 8.2010060. 11) 2061)0 9 €8.1:9 (01 

0026 06৬6101১1067)0 01 11)0191) (016508. 

(ভারতের বনভূমির উন্নয়ন কল্পে সম্প্রতি যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে তাহার আলোচনা, 
কর।) (পৃঃ ২৮৩-২৮৫) 

2... 8005 5276 ০০0070165 9/15৫16 61000651 1773090]5 085৫6561006, &1%105 

৫6€88015 60: ৪3০ 0৩5190708 4১150 07010906 00৬ 03656100560 01 0015 

81700500270. 115018* (13. 5,641) 

(পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে কাষ্ঠ শিল্প প্রসার লাভ করিরাছে তাঁহাদের নাম লিখ এবং এ সমস্ত 
দ্বেশে এই শিল্পের গ্রসারের কারণসমূহ উল্লেখ কর । এই শিল্প সম্পর্কে ভারতের বর্তমান অবস্থাও 
বির্দেশ কর ।) (পৃঃ ২৭৩-২৭৫ ১ 



জুভভীন্স শ্বগড 
পরিবহন ব্যবস্থা 

দ্বাদশ অধ্যায় 

পরিব্রহুন ব্যবস্থা স্থলপথ 

, অর্থনৈতিক ভূগোল অন্ুশীলনের চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাথমিক উৎ” 

পাদনের পরেই পরিবহনের স্থান। কারণ উৎপাদন ও ভোগকেন্তর সমূহের 
মধ্যে স্থানগত ব্যবধান হেতু প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী প্রায়শই 
উতৎ্পাদনকেন্দ্রে ভোগ করা সম্ভব হয় না। আবার বহুক্ষেত্রে এই সমস্ত দ্রবা 
শিল্পকেন্ত্র সমূহে শিল্পীত পণ্য হিসাবে রূপান্তরিত হইয়াই ভোগকাধে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। পেই কারণে উত্পাদনকেন্ত্র হইতে ভোগকেন্ত্রে বা শিল্পকেন্জে 
এবং তথা হইতে ভোগকেন্দ্রে এই সমন্ত দ্ব্যাদির পরিবহন কর। একান্ত 
প্রয়োজন। 

পরিবহন ব)বস্থ। সংক্রান্ত আলোচনায় গরিবহনের প্রয়োজনীয়তা, 
পরিবাহিত পণ্যের প্রকারভেদ, পরিবহন কাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন-প্রকারের 

যানবাহন, বিভিন্ন প্রকৃতির যানবাহন কতৃক ব্যবহৃত বাণিজা-পথ সমূহের 
বিভিন্নতা, বাণিজা-পথ সমূহের অবস্থিতি গ্রভৃতির অনুশীলন অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। 

পরিবহন ব্যবস্থ(র প্রয়োজনীয়তা (11017016006 ০ 0:81791907 

8%86612১)_যে কোন স্থানের বৈষয়িক উন্নতি তথাকার পরিবহন-ব্যবস্থার 
উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কারণ প্রথমতঃ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে 
পৃথিবীর কোন অঞ্চলই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে অথচ বর্তমান কালে মানুষের চাহিদ। 
ব্যাপক । সেই কারণে প্রত্যেক অঞ্চলহ পৃথিবীর অন্তান্ত অঞ্চল হইতে ভোগা 

পণ্য অল্লাধিক আহরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে। 

এইজন্য বিভিন্ন স্থানের মধো পণ্য বিনিময়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আর এই 
পণ্য বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন হয় পণ্ারিবহন ব্যবস্থার । দ্বিতীয়তঃ, 
পরিবহন যেরূপ একদিকে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অন্যদিকে তেমনি 
ইহা উৎপাদনে গতিবেগও সঞ্চার করিয়া থাকে । কারণ কোন দেশ হইতে 

যদি এক বা একাধিক পণ্যের রপ্ানীর পরিমাণ বৃদ্ধি গায় তাহা হইলে 



পরিবহন বাবস্থা---স্থলপথ ২৮৭ 

সম্ভবপর ক্ষেত্রে এ দেশে এ সমন্ত দ্রব্যের উৎপাদন বুদ্ধি করার প্রস্ধাসও রিশেষ- 
ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়ত:, অর্থনীতির দৃরিতে পরিবহন উৎপাদদনেবই 
একটি অঙ্গ, কারণ যেখানে দ্রব্যসভার মাচষের ভোগে লাগিতে পারে কেবল- 
মাত্র সেখানে নীত হইলেই উহা উৎপন্ন ত্রব্যের পর্যায়তুক্ত হয়। চতুর্থতঃ, 
পরিবহন ব্যবস্থ। যতই গ্রসাব লাভ করে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ এবং উত্পাদন 
বৈশিষ্ট্যও ততই স্পষ্ট হইয়। উঠে। আবার এই আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ 
এবং উৎপাদন বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক পরিণতি হইতেছে বিভির দেশের ব। 
অঞ্চলের মধ্যে বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের সহযোগ ও সহশৃঙ্খল স্থাপন এবং ইহাই 

হইল ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলভিত্তি। পঞ্চমতঃ, পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহন 
ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের ধারাবাহিক আলোচন1 করিলে স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায় যে বাণিজ্য ও পরিবহন-ব্যবস্থা পরম্পরের পরিপুবক হিসাবেই কাজ 
করিয়া চলিয়াছে। বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন পরিবহন- 
ব্যবস্থায় প্রসারলাভ ঘটিয়াছে অন্যদিকে তেমনই পরিবহন-ব্যবস্থার প্রসার” 

লাভ ঘটায় বাণিজ্যের পাঁরম।ণও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদ্দাহরণ 
স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে ইউরোপেব সহিত এশিয়া! মহাদেশের বাণিজ্যের 

পরিমাণ বুদ্ধি পাওয়ায় বাণিজাক পণ্যের দ্রুত পরিবহনের সুবিধার জন্ত 
স্বয়েজখালের খনন করা হয় কিন্তু স্থয়েজখাল খননের পর হইতেই এ দুইটি 
মহাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ অধিকতর বুদ্ধি পাইয়াছে। অন্তরূপভাৰে 
পানামাথাল খননের পর হহইতেহ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় উপকূলাঞ্চলের বাণিজ্যের পবিমাণ ও আথিক উন্নতি পরিলক্ষিত 
হইতে থাকে । পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে ক্রয়-বিক্রর ব্যবস্থার উন্নতি 

ও প্রসার পরিলক্ষিত হয় এবং ইহারই ফলে আঞ্চলিক শ্রমঘিভাগ ও উৎপাদন 
বৈশিষ্ট্য অধিকতর প্রসারলাভ করে ও বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে। যষ্ঠতঃ, সুষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থা প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উপাজিত আয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কারণ পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে ছুরধিগম্য স্থানের 
সম্পদ মানুষের অধিগত হইয়। প্রাকৃতিক সম্পদের পযায়তুক্ত হয়। চিলির 

নাইড্রেট, পঃ অস্ট্রেলিয়ার ত্বর্ণ, কিম্বালির হীরক এই নিয়মেরই উদ্দাহরণস্থল। 
পরিবহনের প্রকারন্ডেদ (2০065 ০£ £:৪1991১09:)- পণ্য-পরিবহন 

ও গমনাগমন বর্তমান কালে মানুষ, পণ্ড, মোটর গাড়ী ও রেলগাড়ী প্রভৃতি 
যানবাহনের সাহায্যে ক্ছলপণথে ; নৌকা, স্ীমার, জাহাজ প্রভৃতি যানবাহনের 
সাহায্যে আন্তর্দেশিক ও আন্তর্জাতিক জলপণথে এবং বিমানপোতের সাহায্যে 

আকাশপথে সাধিত হইয়1 থাকি । 
্ছলপথে পরিবহন ব্যবন্ছা (18100 05105100106 ৪5 56610) 

স্থলপথে মানুষ আদিম অবস্থায় নিজেই পণ্য বহন করিয়া এক স্থান হইতে 
অন্তস্থানে লইয়া যাইত। আজও পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং গ্রতিকৃ্প 



২৮৮ শ্রাথমিফ অর্থ নৈতিক ভূগোল 

পরিবেশযুক্ত অংশের লোকের! পণ্য-পরিবহন এবং গমনাগমনের জন্য প্রধানত ই 
মানুষের বহনক্ষমতার উপবেই নির্ভরশীল । উদাহরণ স্বরূগ বলা যাইতে পারে 
যে বন্ধুর ভূপ্র্কৃতি হেতু পার্বত্য অঞ্চলে, গুতিকূল জলবামু হেতু নিরঙ্গীস্ব 
অরণ্যাঞ্চলে এবং আঘধিক অনংগতি হেতু ভারত, জাপান ও চীনের সমভমি 
অঞ্চলসমূহেও পরিবহন কাধে মন্ম্যশক্তির বহুল প্রয়োগ আজও পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে । 

পৃ্--পরিবহন-কার্ধে ভারবাহী পশু যষ্্রপভ্যতায় উন্নত ইউরোপেও 

ষথেই্ট ব্যবহৃত হইয়। থাকে, অন্ঠান্ত স্থানেব কথা বলাই বাহুল্য । ইউরোপের 
অধিকাংশ দেশে অশ্ব প্রধান ভারবাহী জন্ত। মধ্য ও পুব ইউরোপে বুষ, 
দক্ষিণ ইউরোপের সমভূমি অঞ্চলে গর্দভ, এবং পাবত্য অঞ্চলে অশ্বতর, 

হিমমরু অঞ্চলে বন্স। হরিণ ও কুকুর ; মধ্য-এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে চমরী গরু, 
ছচগল ও ভেডা ; দর্ষিণ-আমেরিকার আন্দিজ পবতের দিকে ল্লামা ; এশ্য়ায় 

হন্তী ও উষ্ণ মরু অঞ্চলে উট মান্গষের প্রধান সহায়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি 
সতর্কতার সহিত অগ্ধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে পরিবহন 
কার্ষে পশুশক্তির ব্যবহারও আঞ্চলিক ভৌগোলিক ও আঘধিক অবস্থার ছার! 
নির্ধারিত হহয়? থাকে । 

রাস্ত।__মানষ এবং পণ বে যুগে পণ্য পরিবহন কাষে ব্যাপকভাবে নিযুক্ত 
থাকিত সে যুগে রাস্তাঘাটের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না, কিন্তু 
শকটের প্রচলন আরম্ত হইবার পর হইতেই রান্তা নিমাণের প্রয়োজনীয়ত! 
বুদ্ধি পায়। বিভিন্ন এ&ঁতিহাসিক পর্বে রাস্তা ও যানবাহনের প্রকৃতিত্র 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথম পরবে যখন মানুষ ও পশ্ত 

নিজেই পণ্য-পরিবহন করিত তখন পায়ে চলা সংকীর্ণ রাস্তা ব্যতীত অন্ত 
কোন রাস্তার প্রচলন ছিল ন1। দ্বিতীয় পর্বে একটের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে 
শকট চালনার উপযোগী প্রশস্ত কাচা রাস্তা নিমিত হয়। তৃতীয় পর্ধে যখন 
শকটের চাকা লোহার পাত দিয়া মোড] হয় তখন পাক! রাস্তার প্রয়োজন 

হইয়া পড়ে। চতুর্থ পর্বে মোটর গাড়ীর প্রচলনহেতু এযাসফাণ্টের সাহাষ্যে 
পাক রাস্তাকে সদ ও ঘর্ষণসহ করা হয় এবং রেলগাডীর প্রচলন হেতু 
রেলপথের প্রবর্তন কর! হয়। 

সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমাণে ১ কোটি মাইল পরিমিত রাস্তা রহিয়াছে । 

পথিবীর অধিকাংশ শহরেই বতমানে মোটর গাড়ী চলাচলের স্ুব্যবস্থ। 
রহিয়াছে । শুধু তাহাই নহে, অস্ট্রেলিয়া, আরব, সাহার! ঞ্জন্ৃতি মক 
অঞ্চলেও মোটর পথে চলাচল ব্যবস্থা প্রর্সান্মী লাভ করিয়াছে । মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রেই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মোটর গাড়ী রহিয়াছে । এই 

দেশে, গড়ে প্রতি ৪ জন লোকের ১ খান করিয়া, ব্রিটেনে প্রতি ১৮ জন 
লোকের ১ খান! করিয়া এবং ভারতে প্রতি ১৯০* জন লোকের ১ খানা 



পরিবহন বাবস্থ।--স্থলপথ ২৮৪ 

করিয়া মোটর গাড়ী রহিয়াছে । বিংশ শতাক্সীতে মোটকগাড়ী গু উ্ামগাড়ীর 
দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তম রাস্তার গুরুত্ব রিশেষরূপে বি পাইয়াছে । 

স্থানীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ ব্যবস্থা সাধারপত্তঃ ভৌগোলিক ও আধিক 
পরিবেশের দ্বার!ই নিয়ন্ষিত হইয়। থাকে । কারগ, প্রথমতঃ পার্বত্য অঞ্চল, 

জলাভূমি, মরুভূমি, কোমল শিলাত্বকে গঠিত বৃষ্টিবর অঞ্চল গ্রভৃতি স্থানে ভাল 
রাস্ত|। নির্মাণ ও উহার সংরক্ষণ অত্যান্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধা এবং দ্বিতীয়তঃ, 
ভূমির ঢাল অপেক্ষাকৃত মৃদু ( প্রতি ৬* একক ক্ষিতিজ দূরত্বে ১ হইতে ৩ একক 
পর্যন্ত ভূমির উন্নতি ) হইলে উত্তম মোটর পথ ও রেলপথ নির্মাণ কর! সম্ভব হয় 
কিন্ধু ভূমিব ঢাল তীব্র হইলে, ভাল রাস্তা নির্মাণ করা কষ্টসাধ্য হইয়৷ পড়ে। 
অনকূল ভৌগোলিক পরিবেশযুক্ত অঞ্চলসমূতে যদি বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা, 
নিবিড লোকবমতি, অধিবাসাদেব উন্নত জীবনমান, রাস্তা নির্মাণের উপযোগী 

উপকরণসমূহের স্থলভতা, এবং যান্ত্রিক শকট চালনাব উপযোগী শক্তি সম্পদেব্র 

পযাপ্ ও স্থুলভ সরবরাহ থাকে তবে এ সমস্ত অঞ্চলে বাশ্তাঘাট বিশেষ প্রসার 

লাভ করিয়া থাকে । 

উত্তর আমেরিকার পুরার্ধে ক্যানাডার দক্ষিণাংশ তইতে মেক্সিকো 
উপসাগবীয় উপকুলাঞ্চল পযন্ত বিস্তৃত সমনডমি অঞ্চলেই রাস্তাধাটের প্রসারণ 
বাাপক। একমাত্র মাফিন যুক্তবাষ্টরেই পথিধার £ অংশ রাস্তা বিদ্যমান । 

শিল্পপ্রধান পশ্চিম ইউরোপেব বিভিন্ন দেশে রাস্তাঘাট বিশেষ উন্নত 

ধরণেব। তবে পুব ও দক্ষিণ ইউরোপে রাস্তাঘাট বিশেষ প্রসার লাভ করে 
নাই। োভিয়েট রাষ্ট্রে মোটর পথ ক্রত প্রসার লাভ করিতেছে। 
ইউরোপীয় রাশঘার মঞ্ষে-লোনন গ্রাদ, মস্কো -মিন্স্ক, লেনিনগ্রাদ-টিফলিস্ এবং 
ট্রাম্প-ককেশিয়ার 'জজিয়ান মিলিটারী,ও ওস্সেটিয়ান পথ এবং এশীয় রুশিয়ার 
অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার স্টালিনাবাদ-খোরাগ এবংস্টালিনাবাদ-অস-ফঞ-তেরমেজ 
পথ সাইবেরিয়ার ভাডিভস্টক-খাবারোওস্ক-কমসোমল্ঙ্ক, আমুর-ইয়াকুতস্ক, 
ইখুটক্ক-কিরেনস্ক, ম্যাগাদান-কলিমস্ক এবং ওখোটা-ইয়াকুৎস্ক পথসমৃহ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । একটি রান্তা আলমা আতা হইতে সিনকিয়াংএর রাজধানী 
উরুমচী পযন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । এশিয়া মহাদেশের চীন ও ভারতেই 
রাস্তার পরিমাণ সমধিক । চীন দেশে সড়কের পরিমাণ ৮৬৭০৯ মাইল। 
ইহাদের মধ্যে কুনমিং-লাসিও ( বার্ধা রোড ), জিচুয়ান-ছুনান, হানচুং-পাইহো, 
জিচুয়ান-ইউনান, লাসান-পিচাং এবং সিচাং-পিয়াংগুণ রাজপথসমূহই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

ভারতের ত্রাম্তা ও সীমাস্ত পথসমুহু 
ভারতের রাস্তা (1000191) 0980. 0:8179016 95506100 )--১৭৫ ০০৫১ 

সালে ভারতে ৯৭,৫৪৬ মাইল পাকা রাস্তা এবং ১৫০১৯৬৩ মাইল কাচা রাস্ত। 

১৪ 



২৯৯ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

ছিল। প্রথম পরিকপ্পনার শেষবর্ষ ( ৩১-৩-৫৬) পর্যস্ত অতিরিক্ত ২৪১৭১ 

মাইল পাক! রাস্তা ও ৪৪১০৮৮ মাইল কাচা রাস্তা নিমিত হয়।* আয়তন 

এবং প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে র্লাস্তার পরিমাণ অতি অল্প এবং গ্রামাঞ্চলে 
ভাল রাস্তার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের ন্তায় কৃষি প্রধান 

দেশে ভাল রাস্তার অধিকতর প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে । যেসমস্ত 
স্থানে বেলপথ নাই বা রেলপথ নির্মাণের অন্ব্ধা রহিয়াছে নেই সমস্ত স্থানে 
রাস্তা নির্ধাণ করিয়া পণ্য চলাচলের স্ব্যবস্থ।' করা আশু কর্তব্য । এক্ষেজ্রে 

রান্তামৃহ রেলপথের প্রতিছন্বী না হইয়া উহার পরিপুরক হইলেই দ্বেশের মঙ্গল। 
ভারতের রাস্তাসমূহ ক্রি (66509 ) বহুল--কারণ (১) পার্বত্য অঞ্চলে 

প্রশস্ত রাস্তা নাই বলিলেই চলে ; (২) অধিকাংশ রাস্তাই অতি সঙ্কার্ণ, (৩) বহু 
রাস্তার অস্তর্বতাঁ নদীর উপর এখনও সেতু প্রস্তত হয় নাই, আর যেশুলি 
রহিয়াছে সেগুলিও অতি সন্বীর্ণ; আবার (৪) বহুক্ষেন্ত্ে রাস্তাগুলি সংস্কারের 
অভাবে অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে | 

পথের বিস্তার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । 
লাগপুর পরিকল্পনা (১৯৪৩) অন্রসারে ভারতে মোট ৩৩১,০০০ মাইল পথ 

নির্ধাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহার মধ্যে ১২৩,০০০ মাইল পাক এবং 
২০৮,০০* মাইল কাচা রান্তা। এই পরিকল্পন! অনুলারে ভারতের রাস্তা- 
সমূহকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । (১) জাতীয় রাজপথ ( ১৬,৬০০ 
মাইল ) ও জাতীয় রাজপথ সংযোগকারী পথ ( ৪,১৫০ মাইল )__এই পথসমূহ 
কেন্ত্রীয় সরকার কর্তৃক নিমিত ও রক্ষিত হইবে । ৬টি জাতীয় রাজপথ দিল্লী, 
কলিকাতা, বোগ্বাই ও মাদ্রাজকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিবে । ১৯৫০- 
৫১ সালে ভারতে ১১'৯ হাজার মাইল জাতীয় রাজপথ ছিল। ১৯৫৫-৫৬ 

সালে ইহার পরিমাণ দাড়ায় ১২৫ হাজার মাইল । ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ 

জাতীয় রাস্তার পরিমাণ ফ্রাড়ায় অনুমান ১৫ হাজার মাইল । ইহাদের মধ্যে 
গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক রোড উত্তরাংশ ( দিলী-অমুতসর-পঃ পাক সীমান্ত ) গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক 
রোড পুবাংশ ( দিল্লী-আগ্রা-কানপুর-কলিকাতা ), আগ্রা-বোদ্বাই, কলিকাঙা- 
নাগপুর-বোন্বাই, পাঠানকোট-জন্ম-শ্রনগর-উরি, বোম্বাই-ব্যাজালোর-মান্রাজ, 
কলিকাতা-মাদ্রাজ, কাশী-নাগপুর-হায়দরাবাদ-কুরচুল-ব্যাঙ্গালোর-কন্তা- 

কুমারিকা, দিললী-আমেদাব+দ-বোম্বাই, আমেদাবাদ-কাওলা-পোরবন্দর, আদ্বালা- 

লিমলা-তিব্বত (হিন্দুস্থান-তিব্বত পথ ), দিলী-লক্ষৌ-গোরক্ষপুর, মজঃফরপুর- 
নেপাল, আসাম প্রবেশ পথ, আসাম ট্রাঙ্ম রোড, আসাম ট্রাঙ্ক রোড হইতে 

প্রসারিত শাখাসমূহের সাহায্যে মণিপুর" হহয়। ব্রহ্ধদেশ পযস্ত প্রসারিত 
পথসমৃহই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । (২) প্রাদেশিক রাজপথ (৫৩,৯৫০ মাইল ) 

*সমান্জর উন্নয়ন পরিকল্পনা ওজাতীয় সশ্রসারণ কেন্দ্রসমূহের অন্তর্গত রাস্তাসমূহ (৪৪,২৫৯ 

মাইল) লইয়া 



পরিবহন ব্াবস্থা--স্থলপথ ২৯১ 

_-এই পথসমূহ প্রাদদেশিক সরকার কর্তৃক নিমিত ও রক্ষিত হইবে। ইহার। 
প্রাদেশিক শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রসমৃহকে সংঘুক্ত করিবে এবং রাজ্যাস্তর্গত 
জ্ঞাতীয় রাজপথের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবে । ১৯৫*-৫১ সালে ভারতে 
প্রাদেশিক রাস্তার পরিমাণ ছিল ১৭৬ হাজার মাইল; ১৯৫৫-৫৬ লালে ইহার 
পরিমাণ দাভায় ২০ হাজার মাউল। ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ এই শ্রেণীর রাস্তার 
পরিমাণ ৩৫ হাজার মাউল দ্াডাইবে বলিয়া অঙ্গমিত হয়। (৩) জেল"ন্তর্গত 
ও গ্রাম্য পথ (২৫৬,৩০০ মাইল )__জেলাবোর্ড কর্তৃক এই পথসমৃহ নিমিত ও 
রক্ষিত হইবে । রাজ্য সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণার জন্য ১৯৫২ সালে দিল্লীতে 
একটি কেন্দ্রীয় গব্ষেণাগার স্থাপিত হয়! 

পঞ্চবাষিকী পরিকল্পন! ও ব্রাস্তা উল্লয়ন (11,918) £050. 50061 

চ$৬০ ০৪: ১19:5 )- প্রথম পরিকল্পনার কাযকালে বহু নৃতন রাস্তার 
নিষ্মাণ, পুবাতন প্নান্তার সংস্কার এবং ৩৩টি বৃহদায়তন ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেতুর 
নির্মাণকাধ সমাধা তয়। এই পরিকল্পন। কালে জন্মুবানিহালস্থড-কাশ্মীর, 
পাসি-বদরপুব, পশ্চিম উপকূলের রাস্তা, পাঠানকোট-উধমপুর সংযোগকারী 
একটি পরিবত রাশ্ু। প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্রপুর্ণ বান্তা এবং কয়েকটি আস্তঃ- 

প্রাদেশিক রাস্তার নিষ্নাণ কায চলিতে থাকে । প্রথম পারকল্পনার শেষে 
(৩১-৩ ৫৬) ভাবতে মোট রাস্তার পরিমাণ দাড়ায় ১,২২,*০০ মাহল পাকা রাস্ত 
ও ১,৯৮,০০০ মাইল কাচা রাস্তা । পাস্তা উন্নয়নমূলক কাষে প্রথম পরিকল্পন। 
কালে মোট খ্যন্ন হয় ১৪৬৮ কোটি টাক1। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাযকালে 
প্রথম পর্রকল্পনায় গৃহীত কিন্ অসম্পূর্ণ কাধাদি চালাইয়া যাওয়া হয় এবং এই 
পরিকল্পনা কালে বত “সংযোগকাবী”রান্ঠা, বৃহদায়তন সেতুর নির্মাণ ও পুরাতন 
বাস্তাব সংস্কার, সংকীর্ণ বাস্তাব বিস্তার, প্রাদেশিক রাস্তার নির্মাণ এবং বনু 
নৃতন গ্রামা পথের নর্াণ ও পুরাতন গ্রাম পখের সংস্কার সাধন করা হয়। 
দ্বিতীয় পবিকল্পনার শেষে (৩১-৩-৬১) ভারতে মোট রাস্তার পারমাণ দ্াডায় 

১৪৪,০০০ মাইল পাকা রাস্ত। ও ২,৫০১০০০ মাইল কাচা রাস্তা । দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার কাষকণলে রাস্তা উন্নয়ন কার্ষে ২৪১৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই 

পবিকল্পণার শেষ বর্ষে ভারত নাগপুর পরিকল্পনা কর্তৃক নির্ধারিত রাস্ত। নির্মাণের 
তাগ অতিক্রম করিয়া যায়। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় রাস্তা উন্নয়নমূলক কাযস্থচী একটি নৃতন দীর্ঘমেয়াদী 
( ১৯৬১-৮১) পরিকল্পনার অঙ্গহিসাবে গৃহীত হইয়াছে । এই দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পনাটির প্রধান উদ্দেশ্য হইল-_(ক) উন্নত ও কৃষিসমুদ্ধ অঞ্চলের অস্তগত 

প্রতিটি গ্রামের ৪ মাইলের স্ক্জতিদূরে পাকা রাস্তা এবং ১"৫ মাইলের 
অনতিদৃবে অন্যান্ত রাস্তা থাকিবে; (খ) অর্ধোন্নত অঞ্চলের অন্তর্গত প্রতিটি 
গ্রামের ৮ মাইলের অনতিদূরে পাকা! রাস্তা এবং ৩ মাইলের অনতিদুরে অন্যান্য 
রাস্ত। থাকবে; এবং (গ) অন্ুনত অঞ্চলের অন্তর্গত প্রতিটি গ্রামের ১২ 



২৯২ প্রাথমক অর্থনৈতিক ভূগোল 

মাইলের অনতিদুরে পা ব্বাস্তা এবং € মাইলের অনতিদুরে অন্যান্ রান্তা 
থাকিবে । এই পরিধগ্পন। অচ্ছুপারে ১৯৮১ সাল নাগাদ ভারতে ২৫২১০ 
মাইল পাক] রাস্তা খর ৪১৪১০ মাইল কাচা রাস্তা! প্রসারিত থাকিবে । এই 
দীর্ঘমেয়ার্দী পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইলে ভারতের প্রতি ১০০ বর্গমাইল পরিমিত 
স্থানে গড়ে ৫২ মাইল রাস্ত। থাকিবে ( বর্তমানে প্রতি ১০ বর্গমাইল পরিমিত 
স্থানে রাস্তার পরিমাণ প্রায় ৩১ মাইল )। 

তৃতীয় পরিকল্পনায় রাস্ত| উন্নয়নমূলক কার্ষে ২৯৭ কোটি টাক] ব্যয় হইবে 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । এই পরিকল্পনাকালে বহু প্রাদেশিক পাক বাস্তার 
নির্মাণ, জাতীয় রাজপথলমূহের উন্নয়ন, ১০০ মাইল দীর্ঘ একটি নৃতন জাতীয় 
রাজপথের (সালামারা হইতে ব্রহ্মপুত্র-সেতু পযন্ত প্রসারিত ) নির্মাণ, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকালে গৃহীত আস্তঃগ্রাদেশিক রাস্তাসমূহের উন্নয়নমূলক কাধসুচীর 
রূপায়ণ ও কয়েকটি নৃতন পরিকল্পনার গ্রহণ, অন্তত ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহে 
রাস্তার প্রসারণ, গ্রামাঞ্চলে নৃতন নৃতন রাস্তার প্রবর্তন এবং রাস্তা নির্মাণ ও 
উন্নয়ন সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণামূলক কাধস্থচণ গ্রহণ কর হইবে। 

ভারতের সীম্ান্ত-পথ €(1190195 1817)0 £07865617 1০00699 )--- 

ভারতের স্থল-সীমান্ত ৯,৩০৯ মাইল দীর্ঘ হইলেও সীমান্ত পখের বাণিজ্য 

অতি সামান্ত। উচ্চ ও ছুর্লজ্ঘয পর্বতমালা, গভীর অরণ্য, বিস্তীর্ণ 
মরুভূমি এবং রেলপথের অভাব হেতু সীমান্ত-পথের বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি 

ভারতর সীমান্ত পথ 
২০০ ৪০০ 

৫৯ নং চিন্্রব-ভারতের সীমান্তপথ 

লাভ করে নাই। চমরী গাই, অশ্তর, উট এবং টাটু ঘোড়ার 

সাহায্যে মধ্য এশিয়া, তিব্বত ও নেপালের সহিত সীমাস্ত-পথের বাণিজ্য 



পরিবহন ব্যবস্থা-_স্থলপথ ২৯৩ 

নিষ্পক্ন হয়। ভারতের সীমাস্তপথসমূহের মধ্যে নি্নলিখিতগুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগা £-(১) শ্রীনগর হইতে বন্দীপুর 'হইদ্াা এবং বরজিল গিরিবর্মের 
মধ্য দিয়া গিলগিট পর্যস্ত বিস্তৃত পথ । এই পথ গিলগিট হইতে পামিব পরস্ত 
প্রসারিত রহিয়াছে । (২) শ্রীনগর ও সোনামার্ণ হইতে জোজিল। গিরিবঙ্ের 
মধা দিয়া উত্তর দ্রিকে বিস্তৃত পথ । (৩) লেহ, হইতে কারাকোরাম গিরিবর্ের 
মধ্য দিয়া সিনকিয়াং প্যস্ত বিস্তৃত পথ। (৪) কুলু উপত্যকার যোগীন্্নগর 
হইতে রোটাঙ্গ ও বডলাচালা গিরিবর্ম্মের মধ্য দিয়া লেহ, পর্যস্ত বিস্তৃত পথ । 
(৫) পিমল1 হইতে লিপ্কি গিরিবত্মের মধ্য দিয়! মানসসরোবর পর্যস্ত বিস্তৃত 
পথ। (৬) সিকিমের রাজধানী গ্যাটক হইতে জেলেপ্লা ও নাথুল! 

গিরিবত্মের মধ্য দিয়া লেত, পর্যস্ত বিস্তৃত পথ। (৭) আকিয়াব হইতে 
প্রমারিত একটি পথ টোনগুপ গিরিবত্ এবং আরাকান-ইয়োমা অতিক্রম 

করিয়। প্রোম অঞ্চলে ব্রহ্ম রেলপথের সহিত মিশিয়াছে । (৮) ভিযাপুর হইন্তি 

কোহিমা, মণিপুর ও ব্রহ্ম সীমান্তের তামু পধস্ত বিস্তৃত একটি পথ রহিয়াছে। 
তামু হইতে আর একটি পথ ইয়ে-উ ও মান্দালয় অঞ্চলে ব্রন্মদেশের রেলপথ- 
সমূহের সভিত সংযোগ সাধন করিতেছে । (৯) লুসাই পৰ্বতাঞ্চলের আইজাল 
হইতে ফালাম ও পাকোকু পথস্ত বিস্তৃত পথ | (১০) আসাম-চুংকিং পথ-_এই 

পথ উত্তর-পূর্ব অসামের লেডো অঞ্চল হইতে ব্রহ্ষদেশের মিতকিইন! 
হইয়া ভামো এবং সেখান হইতে পাওসান ভইয়া কুনমিং পথন্ত গিয়াছে । 
কুনমিং হইতে এই পথ আবার চীনদেশের চুংকিং পথন্ত বিভ্তৃত। এই 
সমগ্র পথটিকে শ্রীলওয়েল বা বার্মা রোড বলা হয়। লেডে! হহতে কুনমিং 
পযস্ত এই পথের দৈর্ধা ১০৪৪ মাইল এবং কুনমিং হইতে চুংকিং প্রায় ১০০০ 
মাইল । শীমান্তপথে ভারতের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত 
গুরত্বপূর্ণ । 

প্রলপথ (115)1৮859) 

বাম্প-চালিত এঞ্জিন আবিষ্ধারের পর হইতেই পৃথিবীর সবন্র রেলপথের 
বিস্তীর ঘটিতে থাকে । বর্তমানে আফ্রিকা, অস্ট্েলিয়! প্রভৃতি দেশের ন্যাম 
নিতাস্ত পশ্চাৎপদ ভূখগুগুলি ব্যতীত পৃথিবীর সমন্ত উন্নতিশীল দেশেই বেল- 
পথের প্রমার সবিশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । গুরুভার পণ্যসম্ভারের দ্রুত 
ও দীর্ঘপথ পরিবহনের জন্ঠ রেলপথই শ্রেষ্ট ব্যবস্থ।। প্রথিবীতে বর্তমানে ৭৮ 

লক্ষ মাইল রেলপথ রহিয়াছে । 

রেলপথ বনাম মোটর স্থ (8৪11 05105190016 67555 20060 

0:815910:6)- বুহদায়তন ও গুরুভার পণ্যসম্ভার দীর্ঘপথ পরিবহনে রেলপথ 
মোটরপথ অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী । কিন্তু রেলপথ অপেক্ষা! মোটরপথের 
কয়েকটি বিষয়ে সুবিধা! রহিয়াছে ।» যেমন--(১) পণ্যসমারের দুঅল্পর ও 



২৯৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

দ্রুত পরিবহনে ব্েলপথ অপেক্ষা মোটরপথ বিশেষ উপযোগী এবং অল্লব্যয়” 
সাপেক্ষ ; (২) রেলপথনঘৃছকে দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র বিস্তার কর] সম্ভব নহে, 
কিন্ত মোটরে অধিকাংশ স্থানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন সম্ভবপর; (৩) মোটর- 
পথে মোটরগাঁড়ী যদৃচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু রেলপথে রেলগাডী নির্দিষ্ট 
পথ ও সময় ব্যতীত যাতায়াত করিতে পারে না। (৪) মোটরপথে পণা- 
সম্ভারের সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যাপারে সরামরিভাবে প্রত্যেক সংশিষ্ট ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা কর] সম্ভব, কিন্ত রেলপথে ইহা সম্ভব নে ; 
(৫) রেলপথ অপেক্ষা মোটরপথ নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয় অল্প । বর্তমান 
আধিক ব্যবস্থায় রেলপথ এবং মোটরপথ কেবলমান্ত্ পরস্পরের প্রতিযোগীই নে, 
পরিপূরক বটে। কারণ মোটর গাভী সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে পণ্যসংগ্রহ 
করিয়] রেলগাডার পণ্য সরবরাহ করে এবং রেলপথে পরিবাহিত পণ্যসম্ভারও 

মোটর গাড়ীর সাহাষ্যে দেশাভ্যন্তরে বণ্টন কর হইয়া থাকে । এই ভাবে 
মোটরপথ ও রেলপথ পরস্পরের পরিপুরক হইয়া কার্য করে। 

রেলপথ নির্বাচনে পরিবেশের প্রভাব (17021567705 ০01 215%800- 

10017 01 (16 1951776 00ড/18 0£181]ড/85 110095)-_কয়েকটি ভৌগোলিক 

ও অর্থনৈতিক প্রভাব রেলপথের নির্মাণ ও প্রসারকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
ভৌগোলিক পরিবেশ--(১) বিস্তৃত সমভমি অঞ্চলেই রেলপথের 

ব্যাপক প্রসার সম্ভব। কারণ বন্ধুর পার্বত্যতূমিতে রেলপথস্থাপন অত্যন্ক কষ্ট 
ও ব্যয়সাধ্া। (২) অত্যন্ত আরজ শিয়ভূমি বা জলাভূমিতে, এবং তুযারাবৃত ও 
মরু অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ কষ্টসাধ্য | এই কারণে মন্দোঞ্ জলবায়ু ও মধ্যম 

বুষ্টিপাতযুক অঞ্চলসমৃহই রেলপথ স্থাপনের পক্ষে উৎকৃষ্ট । (৩) নরদী-খাল- 
হুদবনল অঞ্চলে রেলপথ নির্যাণ কষ্টকর ওব্যয়সাধা। এই কারণে পুববঙ্গের 
সর্বক্র রেলপথ স্থাপন করা সম্তব হয় নাই । 

অর্থ নৈতিক পরিবেশ- _যুক্তরাষ্ট্র ও পঃ ইউবোপের দেশগুলির ন্যায় যে 
সমস্ত অঞ্চল ঘনবসতিপুর্ণ, সমৃদ্ধ ও বাণিজ্যোন্নত সেই সমস্ত অঞ্চল রেলপথ 

নির্যাণে অন্যান্ত অঞ্চল অপেক্ষা অগ্রণী। অপর পক্ষে আফ্রিকা, দক্ষিণ 
আমেরিকা, ক্যানাডা, সাইবেরিয়া, এবং অস্টেলিরার বিরল লোকবসতি ও 

পরিবহনযোগ্য পণ্যের অপ্রতুলতা রেলপথের প্রসারকে ব্যাহত করিয়াছে । 
তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রেলপথের প্রসারের উপরে ও দেশের 
অর্থ নৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। 

বিভিন্ন “গেজে'র (মাপের) রেলপথ (10161616176 15112 

£808০9) রেলপথের দুইটি লোৌহবত্মের মধাবতা দূরত্বকে রেলের “গেজ, 
বলা হয়। রেলপথের প্রকৃতি, রেলগাডীর গতি এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষমতা 
রেলের 'গেজের' উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রথিবীর রেলপথসমৃহকে 
গেজ" হিসাবে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে [রিভক্ত কর! যায়--প্রশস্ত বা "ব্রড গেজ' 



পরিবহন ব্যবস্থা-_-স্থলপথ ২৯৫ 

(0:০5 £956) (৫1৬, ৫৩? ও ৫৮) প্রমাণ বা! স্ট্যাপ্ডার্ভ গেজ? (522- 

08:07. 68055) (৪ ৮২”) এবং সংকীর্ণ বা কক্সারো গেজ? (0900 52056) 

(৩৬, ৩:৩৯" বা ১ মিটার, ৩ ইতাাদছি)। স্থানীয় ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক 
অবশ্ঠাভেদে রেলের “গেজ' নির্ধারিত হম্ন। তবে সাধারণভাবে বল! যায় যে 

পার্বতা ও নদীবহুল অঞ্চলে 'ন্তারে! গেজের” রেলপথ নিমিত হয়। এই শ্রেণীর 

রেলপথ নির্মাণের ব্যমু অপেক্ষাকৃত অল্প তবে এই মাপের রেলপথসমূহের 

উপর দিয়া! ষে সমস্ত গাড়ী চলাচল করে তাহাদের গতি খুব মন্থর হয়। দক্ষিণ 

আফ্রিকার অধিকাংশ রেলপথই এই মাপের। অপর পক্ষে আধিক সঙ্গতি 

সম্পন্ন কঠিন ও বিস্তৃত সমভূমির উপর দিয়া 'ব্রড' ও '্ট্যাপ্ার্ড গেজ' রেলপথ 

নিমিত হইয়া থাকে । সমগ্র উত্তর আমেরিকার এবং ইউরোপের অধিকাংশ 

( স্পেন, পতুগাল ও রুশিয়া বাতীত ) রেলপথের মাপই ৪৮২” । পৃথিবীতে 

ব্রডগেজ অপেক্ষা স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ রেলপথেরই প্রসার সমধিক । এই পথে গাক্কী 

সমূহের গতি ও বিশেষ দ্রুত হুইয়! থাকে । 

মহাদেশীয় রেলপথ 0:805-00:10760691 1811%/8৩)-_-বিভিন্ন 

মহাদেশের এক ম্ীসাগবীয় উপকূল হইতে অপর মহাসাগরীয় উপকূলে ভ্রুত 

পণ্য পরিবহনের নিমিত্ত যে সমস্ত রেলপথ নিগ্িত ও ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে 

নহাঁদেশীয় রেলপথ বলে। উত্তর গোলার্ধের মহাদেশগুলি আম্মতনে বৃহ 

বলিয়। এই জাতীয় রেলপথের প্রয়োজনীয়তা উত্তর গোলার্ধে অধিক কিন্ত 

৬*নং চিজ--উত্তীষ্অআমেরিকীর মহাদেশীয় রেলপথসমুহ 

দক্ষিণ গোলার্ধে মহাদেশসমূহ সংকীর্ণ এবং লোকবনতি অত্যস্ত বিরল থাকায় 

তথায় মহাদেশীয় রেলপথের সংখ্যা অতি অল্প। 

উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেন্রপথসমুঙ্ধ ([101901:06 0808০01- 
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(06065] 18815/85 110৩5)-_-উত্তর আমেরিক__পৃথিবীর বিভিন্ত 
মহাদেশ সমূহের তুজনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় ষে রেলপথে পরি- 
বহন ব্যবস্থার গ্রবর্তনে উত্তর আমেরিকার পুবার্ধ বিশেষ উন্নতিশীল। এই 
মহাদেশের ১০০০ দেশাস্তর রেখার পূর্বে অবস্থিত খনিজ, কৃষিজ ও শিল্প সম্পদে 
সমৃদ্ধ বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চলে রেলপথসমূহ এত ঘনসন্িবিষ্ট যে এতদঞ্চলের যে 

কোন স্থান হইতে নিকটতম রেলপথের দৃরত্ব ১০ মাইলেরও অনধিক । এই 
সমগ্র অঞ্চলটির মধ্যে আবার যুক্তবাষ্ট্রেই রেলপথের প্রসারণ সবাপেক্ষা অধিক। 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০* বর্গ মাইল ভূখণ্ডে গড়ে ৯ মাইলেরও অধিক রেলপথ 
রহিয়াছে। পুবাঞ্চলের ঘনসন্নিবিষ্ট রেলপথসমূহ হইতে উত্পত্তি লাভ করিয়া 
আটটি মহাদেশীয় রেলপথ ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলাঞ্চল প্যস্ত 
প্রসারিত রঠিয়াছে। 

রেলপথে পরিবহন ব্যবস্থাই ক্যানাডার ব্াযবসা-বাণিজোর একমান্র নিতর- 
যোগ্য অবলম্বন । প্রকৃত পক্ষে ক্যানাডার সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নতির 
মূলে রহিয়াছে হুইটি মহাদেশীয় রেলপথ । 

(১) ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ (৩৫০০ মাইল )-_ ইহা 
ক্যানাডার পুর্ব উপকূলের সেপ্টজন ও হ্যালিফ্যাক্স হইতে মণ্টীল, অটাওয়া, 
সাডবেরি, পোর্টআর্থার, ফোর্টউইলিয়াম, উইনিপেগ, রেজিনা ও মেডিসিন 

হাট হইক়। ক্যালগারী পযন্ত বিস্তৃুত। তথা হইতে ইহার একটি শাখা দক্ষিণে 
ক্রোসনেস্ট গিরিবত্ হইয়া! এবং অপব শাখা উত্তরে কিকিং হর্স গারব্্ 
এবং কলঙম্ষিয়া ও ফ্রেজার নদীর উপত্যক]1 বাহিয় পশ্চিম উপকূলের ভানকুভার 
বন্দরে গিয়া পৌছিয়াছে। লিভারপুল হইতে চীন ও জাপানে সম্পূর্ণ 
সমুদ্রপথের দূরত্ব আংশিকভাবে এই রেলপথে এবং আহংশিকভাবে সমুদ্রপথে 

প্রায় ১২০০ মাইল সংক্ষিপ্ধ হইয়াছে । ক্যানাডার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
উন্নতির মূলে এই রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা ক্যান[ডার গম 
বলয়ের মধ্য দিদা পুর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। তবে ইহা হ্রদ অঞ্চলের খনিজ ও 
শিল্প সম্পদে সমুদ্ধ স্থানগুলির সহিত বন্দরসমূহের সংযোগ স্থাপন করে। এই 
বেলপথ নিমিত হইবার পর হইতে পুব ও পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত 
যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হইয়াছে এবং পশ্চিমাঞ্চলের লোকবসতিও বুদ্ধি 
পাইতেছে। 

(২) ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ (কিঞ্দিধিক ২০ মাইল )__- 
ইহ1 প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি রেলপথের সমষ্টি, এবং অংশত:ঃ ক্যানাডা ও 

ংশতঃ যুক্তরাষ্ট্রের গমবলয়ের মধ্য দিয় ইহার্ঈগতি | ইহ সাণ্ডে উপসাগরের 
তীরস্থিভ মস্কটন শহর হইতে কুইবেক, উইনিপেগ, সাসকাটুন ও এডমণ্টন 
হইয়া,ইওলোহেড গিরিবর্ম্ পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে । তথা হইতে ইহার 
এক শাখা পশ্চিম উপকূলের প্রিন্ন রূপার্ট বন্দর পর্যন্ত এবং অপর শাখা ভ্যান- 
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কুভার বন্দর পধন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । সাসকাটুন হইতে প্রসারিত হাডসন বে 
রেলপথ (৬০০ মাইল)-এর সাহাযো ইহ] হাভলন উপসাগর তীরস্কিত চাচিল 
বন্দবের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে । যুক্তরাষ্ট্রের শিকাঞ্সো, বাফেলো প্রভৃতি 
বিবিধ শ্রমশিল্প-প্রধান শহরও এই পথে পরস্পর সংযুক্ত । এই রেলপথে 
বালস্তিক গম, পশুজাত সামগ্রী, কাষ্ঠ ও মৎ্শ্য প্রচুর পরিমাণে পরিবাহিত 
হুইপ] থাকে । যুক্তরাষ্ট্রের স্কাগোয়ে বন্দর হইতে ইউকন নদীর তীরে অবস্থিত 
হোয়াইট হর্স পর্যন্ত বিস্তৃত ইউকন রেলপথটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সমগ্র 
ক্যানাডায় বর্তমানে ৫৮,৭৬০ মাহল রেলপথ রহিয়াছে । 

১৯৫১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ২২৭,২৪৪ মাইল (পৃথিবীর প্রায় ৪৫০) রেলপথ 
ছিল। সমতল ভূপ্ররুতি, অন্ঠকুল জলবায়ু, নিবিড লোক বসতি, পর্যাপ্ত কষিজ 
ও শিল্প সম্পদ প্রভৃতি অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ বশতঃ 
যুক্তরাষ্ট্রের বেলপথলমৃত পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পুর্বাঞ্চলেই অধিক প্রসাত্ব 
লাভ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে ছয়টি উল্লেখযোগা মহাদেশীঘ় রেলপথ রতিয়াছে। 
(১) নর্দার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ (১৯১১ মাইল)-__ইহ1। শিকাগো হইতে 

সেপ্টপল, উইনিপেগ, মণ্টীল এবং পাগেটদাউগণ্ত হইয়৷ পশ্চিম উপকূলের লীট্ল 
€ পোটল্যাণ্ড বন্দব পধস্ত বিস্তৃত। তথা হইতে একটি রেলপথ স্যানফ্রাম্সিসকো 

বন্দব পযন্ত প্রনাবিত রহিয়াছে! শাখাপথে নিউইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়া 
শহব দুউটিও ঈহার সহিত সংযুক্ত । (২) ইউনিয়ান জ্যাণ্ড সেপ্টাল প্যাসি- 
ফিক রেলপথ (২২০৫ মাইল )_ইহার মারফৎ পুরদিকের শিকাগো ও 
নিউইয়ুক শহর দুটির সজে পশ্চিমে গ্তানফ্রান্সিমকে। শহরের যোগ সাধিত 
হইয়াছে । (৩) সাদ্দার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ __ইহ বাল্টিযোর ও ওয়াশিংটন 
হয়া প্রথমে নিউ অরলিদ্ব এবং পরে উপলাগত্রীয় সমভূমি ও মেক্সিকোর প্রান্ত 
সামা অতিক্রম কবিয়া লস্ এঞ্জেল্স্ পযস্ত বিস্তৃত। তথা হইতে একটি ধেলপথ 
স্তানফ্রান্সিসকে। শহর পধন্ত প্রসারিত পলাহয়াছে। (৪) ওয়েস্টার্ণ প্যাসিফিক 
রেলপথ- পুব-পশ্চিম প্রাশ্তদ্বয়ের সংযোগকাদী এই রেলপথটি প্রধানতঃ পণ্য 
পরিবহন কাষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । (৫) গ্রেট নর্দার্ণ রেলপথ-_এই 
রেলপথটি পুর্বদিকের সেণ্ট পল শহর হইতে পশ্চিমের সীট্ল্শহর পযন্ত বিস্তৃত । 
একটি শাখ। পথে সেপ্টপল নিউইয়র্কের সহিত সংযুক্ত রহিন্নাছে। (৬) 
আচিসন, তোপেক। ও সাস্তাফে রেলপথ-_-ইহ1 সেপ্ট লুই শহরের মাধামে 
নিউইয়র্ক ও শ্যানফ্রান্সিসকোকে সংযুক্ত করিতেছে । এই ছয়টি মহাদেশীয় 
রেলপথের সাহাযো প্রশান্ত মহালাগরের তীরস্থিত রাষ্ট্রসমুহের ও মধ্যাঞ্চলের 
সমভূমিতে উৎপন্ন পণা আটলার্নিন্বী বন্দরসমূহে এবং উত্বর-পুর্বের ঘনবসতিপুর্ণ 
অঞ্চলে নীত হয়। 

দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার রেলপথসমূহ কৃষিপ্রধান 
আর্জেন্টিন1 ও দঃ পুঃ ব্রাজিলেই সমধিকু গ্রমারলাভ করিয়াছে । পশ্চিম উপ- 
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কূলেও কয়েকটি ক্ষুত্র সুত্র কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ রহিয়াছে । পশ্চিম 

উপকূলের এই রেলপথগুরি উপকূলীয় বন্দরসমূহের সহিত উহাদের পম্চাৎ- 

ভূমির সংযোগ সাধন করিতেছে । আন্দিজ পরবতাঞ্চলের খনিজ সম্পদ 

আহরণের ক্ষেত্রে এই রেলপথসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম । এই মহাদেশে 
চিলি-আর্জেন্টাইন রেলপথ নামে একটি মহাদেশীয় রেলপথ রহিয়াছে । 

চিলি-আর্জেষ্টাইন রেলপথ (৮৯৪ মাইল)_-এই পথ আর্জে্টিনার 
রাজধানী ও বন্দর বুয়েনশ আয়ার্স শহর হইতে প্রসারিত হইয়া! “পম্পা” অঞ্চলের 
মধা দরিয়া ও আন্দিজ পর্বতাঞ্চল ভেদ করিয়! চিলির ভ্যাল্পারাইজো বন্দর 
পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । ইহা পারান।-পারাগুয়ে পমস্কের গম ও বীট বলয়ের 

৬১নং চিন্র--আফরিকার রেলগর্থী ও নদীপথ সমূহ 

সহিত চিলি ও আন্দিজ পর্বতাঞ্চলের কৃষি ও খনিজদ্রবো সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূতের 
যোগ সাধন করে। 



পরিবহন বাবস্থা_স্থলপথ ২৯৯ 

উপবোক্ত মহাদেশীয় রেলপথটি ব্যতীতও এতদঞ্চলে দুইটি উল্লেখযোগ্য 
রেলপথ রহিয়াছে । উহাদের প্রথমটি বুয়েনশ' আয়ার্স হইতে বলিভিয়ার খনি 
অঞ্চলগুলি পরস্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয়টি বুয়েনশ আয়ার্প হইতে ব্রাজিলের 
সাওপোলো ও রায়ো-ডি-জেনেরো এই দুইটি কফি-বন্দরের সহিত 
যুক্ত । 

আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত রেলপথই ৩৬" মাপের এই 
রেলপথগ্তরপি দক্ষিণে কেপটাউন হইতে উত্তরে কঙ্গোপ্রদেশ পযস্থ প্রসারিত 
রহিয়াছে । উচ্তার উত্তরাংশে বেলপথ না থাকায় জলপথে পরিবহন ব্যবস্থাই 
সমধিক গুরুত্বপুণ। কঙ্গোপ্রদেশ, পশ্চিম আফ্রিকা এবং আফ্রিকার অন্যান্য 

অংশেও সম্প্রতি রেলপথসমূৃহ দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে । ভূমধ্যসাগরীয় 
জলবাযু-মেবিত উত্তৰ আফ্রিকাব মরক্কো, আলজিরিয়া «এ টিউনিশ অঞ্চলে 
রেলপথের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আফ্রিক মহাদেশের তথাকথিত 

কেপ-টু-কায়রো নামক মভাদেশীয় রেলপথটি রেলপথ, জলপথ ও হাটাপথের 

সমষ্টি মাত্র । বর্তমানে বেলপথ আছে কেপ্টাউন হইতে কঙ্গো প্রদদেশেব 

৬২নং চিত্র,অস্ট্রেলিয়।র রেলপখসমূহ 

বুকামা পযস্ত। বুকাম। হইতে নদী ও স্থল-পথে খাটুমি, এবং খাটুমে হইতে 
রেলপথে ওয়াদি হায়ফ1 পধন্ত যাওয়! ঞ্মীয়। হায়ফা! হইতে পুনরায় নদীপথে 
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সেলাল পৌছিতে হয়। মেলাল হইতে আবার রেলপথ কায়রো পর্যস্ত বিস্তৃত । 
কেপ-টাউন হইতে কায়রোর দুরত্ব প্রায় ৯,০০০ মাইল। 

আফ্রিকাতে সম্প্রতি আর একটি মহাদেশীয় রেলপথ (২০০০ মাইল ) 
নির্মাণের পরিকল্পন! চলিতেছে । এই রেলপথটি নাইজার নদীর তীরে গাও 

শহর এবং আইভরী উপকূল হইতে সাহার] মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তাগ্রিয়ার্স 
অথবা কলম্ব বেচার পযন্ত বিস্তৃত হইবে । 

অস্টেলিয়া_ অস্ট্রেলিয়ার রেলপথসমূহ ( ৩৬,০৪৫ মাইল) প্রধানতঃ 
ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত সামুদ্রিক বন্দরগুলির সহিত খনিজ, প্রাণীজ ও কৃষিজ 
সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করে। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থের রেলপথ নিমিত হওয়ায় ( কুইন্সল্যাণ্ড ও পঃ অস্ট্রেলিয়ায় 
সংকীর্ণ মাপের, নিউ সাউথ ওয়েল্সে প্রমাণ মাপের এবং ভিক্টোরিয়ায় প্রশন্ত 
মণপের ) এক রাষ্টু হইতে অন্য রাষ্ট্রে রেলপথে সরাসরি চলাচল সম্ভব নহে। 
পুর্ব ও দক্ষিণ ভাগে রেলপথের প্রসার অধিক। উষ্ণ মরুদ্েশীয় জলবায়ু হেতু 
অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগে এযাবৎ কাল পর্ধস্থ কোন রেলপথ নিমিত হয় নাই । 
অস্ট্েলিয়ায় একটি মহাদেশীয় রেলপথ বহিয়াছে । এই মহাদেশীয় রেলপথটি 
দ:-পুঃ অস্ট্রেলিয়াকে পঃ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী পার্থ এর সহিত সংযুক্ত 
কবিয়াছে। অস্টেলিয়াতে আর একটি মহাদদেশীয় রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব 
চলিতেছে । এই পথ উত্তর-অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন বন্দর হইতে দক্ষিণ- 
অস্ট্রেলিয়ার এযাভিলেড বন্দর পযন্ত বিস্ৃত হউবে।, 

ইউরোপ- _শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম ও মধ্য ইউরেপেব রেলপথসমূহ উত্তর 
আমেরিকার পুরবার্ধের রেলপথসমূহেব ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট। প্রতি ১০০ বর্গ মাইলে 
বেলজিয়ামে ৩১ মাইল, ব্রিটেনে ২৪ মাইল, জার্মানীতে ২২ মাইল, হল্যাণ্ডে ১৯ 
মাইল ও ফ্রান্সে ১৪ মাইল ধেলপথ বহিয়াছে । তবে সামগ্রিকাবচাবে 
ইউরোপ মহাদেশে প্রতি ১০০ মাইল ভখণ্ডে প্রায় ৬ মাইল রেলপথ রহিয়াছে । 

উত্তরে স্কটল্যাণ্ড ও স্কাগ্ডিনেভিয়ার পাবত্যভূমি হইতে দন্দিণে আল্পস্ 
পর্বতাঞ্চল পযন্ত এবং পুর্বে জার্মানীর পুর্বে সীমান্ত হইতে পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর 
পযন্ত আবদ্ধ ভূখণ্ডের কোন স্থান নিকটতম রেলপথ হইতে ১০ মাইলের 
অধিক দুরবর্তা নহে । বিরল লোকবসতি হ্চেতু পুৰব ইউরোপের রেলপথসমুহ 

মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের ন্তায় ঘনসন্গিবিষ্ট নহে । অবশ্য ইউরোপীয় রুশিয়ায় 
রেলপথসমৃহ দ্রুত প্রনার লাভ করিতেছে । 

ইউরোপীয় রেলপধসমূহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে £ প্রথমতঃ, কেবলমাত্র স্দের্সি, পতুগাল ও রুশিয়া ব্যতীত 
ইউরোপেব অধিকাংশ রেলপথই প্রমাণ মাপের ( স্ট্যাপ্ডার্ড গেজ ) দ্বিতীয়তঃ, 
ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চলসমূহ রেলপথ স্থাপনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। পীরেনীজ 
ও আপেনাইন পরত ভেদ করিয়া অদ্ঠারঞ্ি কোন রেলপথ প্রসারিত হয় নাই । 
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অবশ্ঠ সম্প্রতি সিম্প্রন, মণ্ট সেনিস, সেপ্ট গ্োথার্ড প্রভৃতি সথডঙ্গ পথের সাহাষ্যে 
আল্পস্ পধত ভেদ করিয়। রেলপথসমূহ উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপের সহিত 
ংষোগ স্থাপন করিতেছে । তৃতীয়ত, পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের রেলপথ- 

সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশের রাজ্জধানীসমূহকে কেন্দ্র করিয়া! গড়িয়। 
উঠিয়াছে। লগুন, প্যারী, বালিন, মস্কো প্রভৃতিই হইল ইউরোপীয় রেলপথ- 
সমূহের নাভিকেন্দ্র। 

ইউরোপের প্রধান প্রধান রেলপথসমৃহ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী হইতে 
€১) পূর্বদিকে বালিন হইয়া লেনিনগ্রাদ ও তথা হইতে মক্কো পযস্থ ; 

(২) দক্ষিণ-পুবে সুডঙ্গ পথে আল্পস্ পর্বতাঞ্চল অতিক্রম করিয়া ইতালী ও 
ভূমধ্যসাগর সন্গিভিত অঞ্চলসমূহ পযন্ত, (৩) দক্ষিণ-পশ্চিমে পতুগালের 
বাচ্ধানী লিসবন পযস্থ এবং (9) ওরিয়েপ্ট এক্সপ্রেস পথে ইস্তান্ুল পযন্ত 
প্রলারিত বতিয়াছ্ে | 

ওরিয়েন্ট একাপ্রেস রেলপথটিকে একটি মহাদেশীয় রেলপথ বলা 
যাইতে পাবে, তবে উহ? ঠিক একটিমাত্র রেলপথ নহে, কয়েকটি পথক পৃথক 

রেলপথের সমস্টি মাত্র। এই পথটি প্যারী হইতে মিউনিক, ভিয়েনা, 
ব্রাতিঙ্সাভা, বুধাপেস্ত, বেলগ্রেড প্রকততি শহরের মধা দিয় তুরস্কের ইস্তাম্ুল 

শব পযন্ত প্রসারিত রহিয়াছে । তথা হইতে ইহা একটি শাখাপথের 
সাহাযো [সরিয়ার বাজধানী দ্ামাস্কাস পযস্থ এবং তথা হইতে আর একটি 
শাখাপখের সাভাযো মিশরের এল কান্থারার সহিত সংযুক্ বহিয়াছে। 

রুশিয়া _রুশিয়ার মোট পরিধাহিত পণ্যের ৮০০০ রেলপখে পরিবাহিত 
হয। এহ দেশে বতমানে প্রায় ৭০,০০০ মাইল রেলপথ রহিয়াছে । মস্কো 
এই রেলপথসমৃতের কেন্দ্রস্থল । মতাদেশীয় রেলপথসমূত্র মধ্যে ট্রান্স- 
লাইবেরিয়ান এবং ট্রান্স-কাম্পয়ান রেলপথ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(১) ট্রাব্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ (৫৮০ মাইল )-_ ইহ] উত্তর পশ্চিমে 

লেনিনগ্রাদ হইতে নস্কো, রিয়াজান, কুহবিশেভ (সামার), উফা, চেলিয়াবিন্স্ব, 
ওমন্ক, নোভোপাইবিরিস্ক, ক্রাসনোইয়াঙ্ক? তাইসেৎ, ইখু'টস্ক, চিত! এবং 

খার্বারোভদ্ক হইয়? পুর্বে ভাডিভস্টক পধযস্ত বিস্তৃত। লেনিনগ্রাদদ হইতে একটি 
রেগপথ ভোলোগ.দা, মলটোভ ও স্থার্দলোভস্ক হইয়া! ওমগ্ধ পধন্ত প্রসারিত 
রহিয়াছে । রেলপথে স্বার্দলোভস্ক চেলিয়াবিন্ক্কের সহিত সংযুক্ত । লেনিনগ্রাদ- 
স্বার্দলোভস্ব-চেলিয়াবিনস্ব-ভাডিভস্টক-_-এই তম্বতর পথে লেনিনগ্রাদ হইতে 
ভুাডিভস্টকের দুরত্ব ৫৪০০ মাইল। সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে এই রেলপথের 
রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত অর্ক | এই পথ সাইবেরিয়ার পুব অঞ্চলের 
সহিত মস্কোকে সংযুক্ত করে। ইভ] সুদূর প্রাচ্য হইতে ইউরোপ যাতায়াতের 
সর্বাপেক্ষা ক্রুতগামী পথ। কুজবাস অঞ্চলের কমলা, ইউরাল অঞ্চলের লৌহ 
ও অন্থান্ত নানাবিধ খনিজ পদ্াথ, সাইবেরিয়'র “তৈগা? বনাঞ্চলের বিপুল কাষ্ঠ 



৩০২ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

সম্পদ ও পঙুডলোম এবং অন্তান্ত অঞ্চলের নানাবিধ কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ এই 
রেলপথেই রুশিয়ার নানাস্থানে পরিবাহিত হয়। এই পথে ছুইটি গাডী 
পাশাপাশি ষাতাম়্াত করিতে পারে । এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিতে 

প্রায় ৯২ দিন সময় লাগে । 
(২) ট্রান্স-কাস্পিরান্ বা তুকিস্তান রেলপথ-_-এই পথ কাম্পিয়ান 

সাগরেব তীরে ক্রামনোভোডস্ক হইতে তুফিস্তানের কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলের 
মধ্য দিম্বা মার্ড, সমরখন্দ, ফারগানা ও তাসখন্দ পর্ষন্থ বিস্তৃত রহিয়াছে! তথা 
হইতে -রেলপথটি উত্তব দিকে প্রনারিত হইয়া আরল হুদের পুব প্রান্ত দিয়! 
চকালভ ( ওরেনবার্গ ) ও কুইবিশেভ (সামারা) হইয়া মন্কো পযন্ত বিস্তৃত 
রহিয়াছে । এই পথে কার্পাস, গম, বীট, শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি পরিবাহিত 

হয়। মার্ভ হইতে এই পথের একটি শাখা আফগানিস্তানেব প্রান্তসীমায় কুস্থ 
পর্যন্থ গিয়াছে । এই পথ ভবিষ্যতে ভাবত ও রুশিয়া ৬থ1 ইউরোপের সহিত 
পশ্চিম পাকিস্তান হইয়া! সংযোগ রক্ষা করিবাব উপায় হইবে বলিয়া অনুমিত 
হয়। কারণ, বর্তমানে পঃ পাকিস্তানেৰ কোয়েটা হইতে রেলপথ পারন্ঠ 
সীমান্তের জাহিদান পযন্ত বিস্তৃত বহিয়াছে। কুস্থ হইতে জাহিদানের দৃবত্ 
৪০০ মাইল মাত্র। এই ৪০০ মাইল বেলপথ নিমিত হইলে পশ্চিম 
ইউরোপের সহিত পাকিত্তানের মাধ্যমে ভারতের রেল-সংযোগ সাধিত 
হইবে। 

_. সাইবেরিয়ার সহিত মধ্য এশিয়াব সংযোগকাবী তুর্ক-শিব রেলপথটিও 
গুরুতপুর্ণ। এই রেলপথটি নোভোসাইবিরিস্ক হই'তে দক্ষিণে সেমিপালাটিনস্ক 
ও আলমা আত! হইয়া টাসখেণ্ট পযন্ত বিসভৃত। এহ পথে প্রধানতঃ 

সাহবেরিয়ার গম ও কাঠ এবং মধ্য এশিয়ার কার্পাস ও রেশম পরিবাহিত 
হয়। এশীয়-রুশিয়া অপেক্ষা হউরোপীায়-রুশিয়াতেই বেলপথের প্রসার 
অধিক। সম্প্রতি পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সহিত সংযোগকারী অর্থ নৈতিক ও 
রাজনৈতিক গুরুত্বপুর্ণ আরও কয়েকটি নৃতন নৃতন রেলপথ নিমিত হইতেছে । 
পণ্য পরিবহনে রুশিয়ার রেলপথসমৃহ জলপথের পরিপুরক হিসাবে ব্যবহৃত 

হয়। 

এশিয়া_ এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত জাপান, পাকিস্তান, চীন ও 
ভারতেই রেলপথের প্রসার সমধিক | জাপানের রেলপথসমৃহ ৩' ৬” মাপের । 
চীনে সরকার নিয়ন্ত্রিত ১০১০০০ মাইল বেপপথ, রহিয়াছে । তিয়েনসিন 
হইতে পিপিং ও হ্াতৎকাউ পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথই চীনের সবপ্রধান রেলপথ । 

তিয়েনসিন রেলপথে মুকদেনের সহিত সংস্্র । দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ 
মুকদেনকে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের সহিত সংযুক্ত করে । ভিয়েননিন 
সাংহাইএর সহিত রেলপথে সংযুক্ত। পিকিং হহতে একটি রেলপথ উত্তর- 
পশ্চিমে কালাগান এবং অপর একটি রেলপথ মঙ্গোলিয়ার পাওটে! পথস্ত 
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বিস্তৃত। পুর্ব পশ্চিমে প্রসারিত লুঘাই রেলপথ উই নদী তীববর্ভা সিয়েন্কে 
উপকৃলব্তণ অঞ্চলসমূহের সহিত সংযুক্ত করিতেছে । মালয়ের রেলপথসমূহ 
কীর্ণ মাপের এবং ইহারা শ্যামদ্ধেশের রেলপথসমূহের সহিত সংযুক্ত । 

ইন্দোচানের রেলপথসমূহও চীনের রেলপথের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। 
জাভাতেও রেলপথের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্গত 
বাগদাদ একটি সংকীর্ণ মাপের রেলপথের সাহায্যে বসরার সহিত সংযুক্ত 

রহিয়াছে । 

ভারতের প্রেলপথ (1700197) 79)1%8.55 ) 

স্থলপথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন রেলপথ । তবে ভারতীয় 
রেল-চলাচল-ব্যবস্থা ত্ররটি (665০5 )-বহুল, কারণ :_১) বর্তমানে 
(১৯৬০-৬১ ) ভারতে মাক ৩৫,৩৯৫ ৬ মাহল রেলপথ রহিয়াছে । রেলপথের 

প্রসারণে ভারত এশিয়া মহাদেশে প্রথম ও পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার 
করিলেও ভারতের স্টায় ব্ছদৃর বিস্তৃত ও ঘন বসতিপুণ দেশের পক্ষে ইহ] অতি 
সামান্ত ! প্রতি ১০০ বর্গমাহলে যুক্তরাজ্যে ২* মাইল, কিন্তু ভারতে মাত্র ২৮ 

মাইল রেলপথ রহিয়াছে । আবার ভারতে “চওডা” (৫৬), “মিটার” 

(৩৩৩ ও “সংকীর্ণ” (২৬ ও ২) এন তিন মাপের রেলপথ থাকায় অনেক 

সময় এক মাপের গাড়ী হইতে অন্য মাপেব গাড়ীতে পণ্য বোঝাই করিতে বহু 
সময় ও বায় লাগিঘ! যায়। (৩) এদেশের রেলপথসমূহ দেশের আভ্যন্তরীণ 
বাণিজো স্থবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিমিত হয় নাত এবং দেশের বনু 
প্রয়োজনীয় স্থানেও উহার বিস্তৃত হয় নাই । (৪) গভীর অরণ্য এবং পাবত্য 
ভৃপ্রকৃতি হেতু আসাম, হিমালয়ের ভরাই অঞ্চল, মধ্যভাপত ও পশ্চিম ঘাট 
অঞ্চলে রেলপথ একেবারেই বিস্তার লাভ করে নাই। 

ভারতীয় রেলপথের পুলবিশ্াস €( 1২628700171706 01 11001812 

চ২৪117258 )--১৯৫১ সালের এপ্পিল মাম হইতে ১৯৫২ সালের এপ্রিল 

মাসের মধ্যে আথিক ও বাণিজ্যিক সমতাযুক্ত অবিচ্ছিন্ন অংশের অন্তত "ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ও বহুদুরাবস্তৃত রেলপথের অংশবিশেষ লইয়া! এক একটি রেলাঞ্চল গঠন 
করিবার উদ্দেস্তে ভারতীয় রেলপথসমূহের পুনবিন্তাস সাধন করা হয়। এই 

পুনধিন্তাসের প্রয়োজন হয় তিনটি কারণে_-(১) স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও দেশীয় 
রাজ্সমূহের ভারততূক্তির ফলে সমন্ত রেলপথই ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন 
হওয়ায় এক জটিল সমন্যার সৃষ্টি হয় এবং ইহার সমাধানের জন্য পুনবিন্তাসের 
প্রয়োজন হইয়া পড়ে; (২) ক্কেসচলাচল ব্যবস্থা! অল্পব্যয়ে অধিকতর কাধকরী 
করিবার উদ্দেশ্তে পুনধিন্যাম সাধনের প্রয়োজন হয়; এবং (৩) ভারতীয় 
রেলপথনমৃহ বিভিন্ন মাপের হওয়ায় পণা পরিবহনে বিশেষ অস্থবিধার, সৃষ্টি 
হয়। প্রবত্তিত নুতন ব্যবস্থায় এক একটি রেলাঞ্চলকে এক এক প্রকার 
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মাপের রেলপথ 'অধিক দেয়! হইয়াছে । ইহার ফলে পণ্য চলাচল দ্রুততর 

হইবে এবং রেলপথসমৃহের রক্ষণাবেক্ষণের বায়ও হইবে অল্প। এই পুনবিন্যাসের 
ফলে ভারতে ৬টি আঞ্চলিক রেলপথ গঠিত হয়। পরিচলন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য 
১৯৫৫ সালের ১ল। আগস্ট তারিখে প্রাক্তন পুর্ব রেলপথটিকে ছ্বিথপ্ডিত করিয়া 
পুর্ব ও দঃ পুঃ এই ছুইটি রেলাঞ্চল এবং ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী উত্তর- 
পুর্ব রেলাঞ্চলটিকে দ্বিথগ্ডিত করিয়া উঃ পুঃ ও উঃ পুঃ সীমান্ত এই ছুইটি 
রেলাঞ্চলের স্থষ্টি করা হইয়াছে। নিম্নে ভারতের রেলাঞ্চলসমূহ বিবৃত হইল ।* 

(১) উত্তর রেলপথ 0০:0০] ৪118) (৬৪৪০*০১ মাইল )-- 

পাঞ্াব, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর ও পূর্ব রাজস্থান এবং বারাণসী পযন্ত 
উত্তর প্রদেশের সমগ্র উত্তরাংশের মধ্য দরিয়া উত্তর রেলপথ প্রসারিত। সদর 
কাধালয় দিলী। এই পথের প্রধান প্রধান শাখাসমৃহ--(১) দিলী-আলিগড- 

এলাহাবাদ-মোগলসরাই ; (২) দিল্লী-আম্বালা (তথা হইতে সিমল। )- 
লুধিয়ানা-জলন্ধর ( মুকে্রিয়ান-পাঠানকোট )-অমুতসর ;₹ (৩) মোগলসরাই- 
কাশী-লক্ষৌ-মোরাদবাদ-লাকসার (সাহারানপুর-আন্বালা-মমৃতসর )-হরিদ্বার- 
দেরাছুন; (৪) দিল্লী-রোটাক -জাখাল-ভাটিগ্ডা-ফিরোজপুর ; (৫) ভাটিপ্তা- 
বিকানীর-যোধপুর ; এবং (৬) দিলী-রেওয়ারী-হিসার-রত নগড়-যোধপুর-পঃ 

পাকিস্তান সীমান্ত পযন্ত প্রনারিত। এই রেলপথে পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে 
কার্পাস; চিনি, গম, জোয়ার, বাজরা, পশম, তৈলবীজ, লবণ, পশুচর্ন প্রভৃতি 
প্রধান। পাঞ্জাব ( অমৃতসর, লুধিয়ানা ), দিলী ও উত্তর প্রদেশের (কানপুর ) 
কার্পাস ও পশম বয়ন শিল্পাঞ্চল, উত্তর প্রদেশের কাঁচ, চর্ম ও শকর শিল্পাঞ্চল- 
সমূহ এই রেলপথেই পরস্পর সংযুক্ত । 

[(১) মুকেরিয়ান তইতে পাঠানকোট পধন্ত ২৭ মাইল বিস্তৃত নব-নিমিত 
মুকেরিয়ান-পাঠানকোট রেলপথটি অমৃতসর-পাঠানকোট রেলপথ অপেক্ষা 
ভারতকে কাশ্মীরের ৪৪ মাইল নিকটতর করিয়াছে । পাঠানকোট হইতে 
একটি রাস্তা জন্মু এবং তথা হইতে ৯০০০ উচ্চ বানিহাল গিরিবর্মের মধ্য দিয়া 
শ্রীনগর পৌছে । ভাব্ত-কাশ্মীর পথের এই অংশ ৫ মাসকাল বরফাবুত থাকে | 
(২) চুনার-রবার্টসনগঞ্জ-চার্ক নামক আর একটি নব-নিমিত রেলপথ চুনার 
হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণ পর্যস্ত প্রসারিত রহিয়াছে |] 

(২) উত্তর-পুর্ব রেলপথ (ক ০10.-795661 [81]৬85)-_ (৩০৫৭"৭৩ 

মাইল)__-সদর কাধালয় গোরক্ষপুর। এই রেলপথ উত্তরপ্রদেশের উত্তর ভাগ 
এবং উত্তর বিহারের মধ্য দিয়া প্রসারিত। এই রেলপথে প্রচুর ইচ্ষু, তামাক, 
চা, পাট, খনিজ তৈল, বেত, কমলা, আনারঙ্জ চুন, সিমেন্ট, কয়লা, কা্ঠ ও ধান 
পরিবাহিত হয়। এই রেলপথের প্রধান প্রধান শাখাসমূহ--(১) কাটিহার- 

সপ 

* বেসরকারী তন্বাবধানের অন্তর্গত ৮৪৫ মাইল রেলপথ এই পুনবিশ্যস্ত রেলপথের অন্তভুক্ত 
নহে। 
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মান্সী-তাজীপুর-ছাপরা-গোরক্ষপুর-গোগ্ডা-সীতাপুর-পিলভিত-বেরেলি ; (২) 
বুন্দাবন-হাথরাস-কালগঞ্জ-বেরেলি-কাঠগুদাম ; (৩) গোরক্ষপুর-মৌ-কাশী- 
এলাহাবাদ $ (৪) হাঁজীপুর-মজঃফরপুর-মতিহারী-রক্সাউল ; ও (৫) গোগ্া- 
লক্ষৌ-কানপুর-কসগঞ্জ পযস্থ বিস্তুত। এই রেলপথ এলাভাবাদ, কানপুর, 
লক্ষ ও বারাণসীতে উত্তর রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে । উত্তরবিহার 
ও উত্তর প্রদেশের উত্তর-পুর্বাংশের শর্করা ও পাট শিল্পাঞ্চলসমূহ এই পথে 
পরম্পর সংযুক্ত । 

(৩) উত্তর-পুর্ব সীমান্ত রেলপথ (বি ০:০১-5536 চ:০6667 ৪1] 
ড/৪5)--(১৭৪৮৮৭ মাইল)-_-সদ্রর কার্ধালয় পাণ্ড এই বেলপথ পশ্চিমবঙ্গের 

উত্তরাংশ এবং আসামের মধা দিয়া প্রসারিত । এই পথে চা, পাট, খনিজ 

তৈল, কমলা, আনাবল, ক্ষ, তামাক, ধান, বেত, চন, সিমেপ্ট, কয়লা ও কাষ্ট 
পরিবাতিত তয় । এই রেলপথের প্রধান প্রদান শাখাসমূহ (১) মণিহারীঘাট- 
কাটিহার-ব(রলোই-কিষণগঞ্জ-শিলি গুভি-বাগরাকোট-মালজংশন - মাঙগারীহাট- 
হাসিমাবা-মালিপুরদুয়ার-কাকরাগ্রাম-বঙ্জিয়া-আমিনগাও ( ব্রহ্মপুজ অতিক্রম 
করিয়া )প[গ-গোৌভাটি-লামডিংভিনক্রকিয়া-সাইখোয়াঘাট ; ৪ (২) লামষভিং- 

হাফলং-বদরপুব-শিলচর পযন্ত বিস্তৃত। এই রেলপথ কাটিহারে উত্তর-পূর্ব 
রেলপথের সহিত এবং সাঠেবগঞ্জে পুৰ রেলপথেব সহিত মিলিত হইয়াছে । 
উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা শিল্প এবং মাসামের খনিজ তৈল শিল্পের ক্ষেত্রে এই 
রেলপথের দান অতুলনীয় । , 

[ পুব-রেলপথে কলিকাতা হইতে বর্ধমান ও সাহেবগঞ্জ ভইয়া সকরি- 
গলিঘাট পযন্ত পৌছান যায় । তথা হহতে গঙ্গ। অতিক্রম করিয়া উত্তর- 

পুর্ব সীমান্ত রেলপথের মণিহারাঘাট-সাইচখোয়াঘাট শাখাপথে আসাম 
পৌছান চলে। ইহাই আসাম লিঙ্ক (4,599 [.17205) পথ । এই পথের 
বাণিজ্যিক গুরুত্ব অতান্ত অধিক, কারণ এই পথেই আলাম ও তৎসন্িহিত 
অঞ্চলসমূহ হইতে চাঁ, কাষ্ট, তৈল, সিমেপ্ট ও পাট কলিকাতা বন্দরে আসে 
এবং কলিকাতা হইতে আসাম ও তৎসন্িহিত স্থানসমূহ প্রেরিত হয়|] 

(৪) পুর্ব রেলপথ (চ.536610 ৪1195) (২৩৫১-০৭ মাইল)-__সদর 
কযালয় কলিকাতা । এই পথের শাখাপ্রশাখাসমূহ গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ক্িয়দংশ ও উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশের মধা দিক 
প্রসারিত। পরিবাহিত পণোর মধ্যে কয়লা, লৌহ আকরিক, চাউল, পাট, 
সার, ইক্ষু, চ] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই রেলপথের প্রধান প্রধান শাখাসমূহ 
(১) হাগড়া-আসানসোল-ধানবাদিটগোমো-গয়-ডিহিরি-মোগলশরাই ; (২) 
হাওড়া-আমানমোল-কি উল-পাটনা-মোগলশবাই 76৩) কলিকাতা -বারহারওয়া- 

সাহেবগঞ্-ভাগলপুর-জামালপুর-কিউল ; (৪) কলিকাতা-মুশিদাবাদ-লাল- 

গোলাঘাট এবং (৫) গোমো-বরকাগ্রানা-ভালটনগঞ্-ডিহিরি পধস্ত বিল্তৃভ 

ডু. 
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ছোটনাগপুরের খনি ও তৎসংক্রাস্ত শিল্পাঞ্চল, কলিকাতা শিল্পাঞ্চল ব্যতীত 
রাণীগঞ্জ আসানসোল, কুলটি, ধানবাদ, চিত্তরঞ্জন, ভালমিয়ানগর প্রভৃতি 
শিল্পাঞ্চলসমূহ এই পথে পরস্পর সংযুক্ত । এই পথ মোগলশরাইতে উত্তর 
রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে । 

(৫) ঘ্ক্ষিণ-পুর্ব রেলপথ (১০000-0.5565175 0২811585) (৩৬৪ ০'৫৩ 

মাইল)-_এই রেলাঞ্চলটি পঃ বঙ্গ, উড়িস্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার ও অঙ্ক 
রাজ্যের কিয়দংশের মধ্য দিয়! প্রসারিত। সদর দপ্তর কলিকাতা । এই 
রেলপথের প্রধান প্রধান শাখাসমূহ (১) হাওড়া-খঙ্গপুর-টাটানগব-বাউর- 
কেলা-বিলাসপুর-রায়পুর-ভিলাই-গণ্ডিয়া-নাগপুর , (২) হাওডা-খড়াপুর- 

বালেশ্বব-কটক ( পুরী )-বহরমপুর-ভিজিয়ানাগ্রাম-ওয়ালটেঘার , (৩) রাঁমপুর- 
তিতিলাগড-ভিজিয়ানাগ্রাম ; (৩) খড়গপুর-মেদ্রিনীপুর-বাকুডা-্মাদ্রা-গোমো + 
এবং (৫) টাটানগর-চাগ্ডিল-আদ্রা-আসানসোল পধন্ত বিস্তৃত । নাগপুর হইতে 
জব্বলপ্দুর হইয়া! কাটনি এবং খনি অঞ্চল সমূহেব মধ্য দিয়া প্রসারিত বেলপথ- 
সমূহ ইহার অন্তগত। এই রেলপথ আসানসোলে পুঃ রেলপথের সহিত; 
কাটনি ও জব্বলপুরে ম্ধা রেলপথের সহিত এবং ওয়ালটেয়ারে দ্রঃ রেলপথের 
সহিত সংযুক্ত । কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, চুনাপাথর, চাউল, 
কাষ্ঠ, লাক্ষা প্রভৃতি এই পথে পরিবাতিত হয়। টাটা, রাউবকেল ও ভিলাই- 
এর ইম্পাত কেন্দ্র ও বহুবিধ খশিজ শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়া এই পথ প্রসারিত। 

(৬) পশ্চিম রেলপথ (০৪০, চ৪21ড/85) (৬০৬৪৬৪ মাইল)-_- 

সদর দপ্তরথানা বোম্বাই । এই পথের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা গুজরাট ও উত্তর 
মহারাষ্ট্র রাজস্থানের দক্ষিণাংশ ও মধ্যপ্রদেশের মধা দিয়] প্রসারিত । বোম্বাই, 
আমেদাবাদ ও বরোদার কার্পাস এবং কাঠিয়াবাডের লবণ ও রাসায়নিক 
শিল্পাঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়া প্রসারিত হওয়ায় এই রেলপথ প্রচুর কার্পাস ও 
কার্পাসজাত ত্রব্য এবং যই, চীনাবাদাম, চিনি, লবণ, খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য 
প্রভৃতি পরিবহন করে । এই রেলপথের প্রধান প্রধান শাখাসযূহের মধ্যে (১) 
বোথ্বাই-স্থরাউ-বরোদা-আমেদাবাদ-ভিরমগাম , (২) বরোদা-রতলাম-কৌটা- 
মথুরা; (৩) আমেদাবাদ-আবুরোড-মারওয়ার-আজমীঢ-জয়পুর-আলোয়ার 
(দিল্লী ), (৪) আজমীঢ-চিতোর-রতলাম-ইন্দোর-খাপ্তোয়া, (৫) ভিরমগাম- 
রাজকোট-দ্বারক1-ওখা৷ এবং (৬) দিশা-গান্ধীধাম পথই প্রাচীন । ১৭০ মাইল 
দীর্ঘ নব-নিমিত দিশা-গান্ধীধাম শাখাপথটি ১৯৫৪-৫৫ সালে নিমিত গান্ধীধাম- 
কাগুলা (৬২ মাইল) শাখাপথটির সাহায্যে কাগুলা বন্দরকে ইহার পশ্চাদ্- 
ভূমির সহিত সংযুক্ত করিতেছে । বেয়া্নন্িইতে আগ্রা হইয়া কানপুর এবং 
স্থরাট হইতে তৃষওয়াল হইয়া নাগপুর পর্ষস্ত বিস্তৃত রেলপথসমূহও এই 

রেলাঞ্চলের অন্তর্গত । 

(৭) মধ্য রেলপথ (0200651 8৪2195) (৫৪৮২-৭৭ মাইল)__-সদর দপ্তর 
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খানা বোম্বাই । এই রেলপথের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখ। মধ্য প্রদেশ, অন্ধ, মহীশুরের 
উত্তরাংশ, মহারাষ্ট্রের মধ্যাংশ এবং মান্রাজের পশ্চিমাংশের মধ্য দিয় প্রসা- 
রিত। কার্পাস, ম্যাঙ্গানীজ, কাষ্ট, গম, চিনি, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা চর্য 

ভারত 
(রেলগখ অঞ্ল) 

] “মধ্য বেলপথ জ্ঞল রর 
৯ তত দক খচ ২] 

ম্য রি এ গু 
পর্ব " "৪ 
পশ্চিম "৮ ৫. 
উঃপুঃ "৮ টি 
দঃপৃঃ ল €ি 

উঃ পুঃ সীমান্ত রেলপথ অল 

৬৩ নং চিত্র--ভারতের রেলপথ অঞ্চলসমূহ 

প্রভৃতি পণ্য এই পথে পরিবাহিত হয়। এই পথের প্রধান প্রধান শাখাপ্রশাখ। 
সমূহ (১) বৌদ্বাই-ভূষওয়াল-খাপ্ডোয়া-ইতরসী-ভৃপাল-বীসী-আগ্রা-মথুরা-দিল্লী , 
(২) বোস্বাই-পুনা-ওয়াড়ি-রায়চুর ॥ (৩) দিলী-ইতরসী-নাগপুর-ওয়াধণ-কাজিপেট- 
বেজওয়াড়া (গ্রাওড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস পঞ্চ; (৪) ইতরসী-নাগপুর ; (৫) ইতবসী- 
এলাহাবাদ ; (৬) বোষ্বাই-ভূষওয়াল-নাগপুর ও (৭) মনমদ-রঙ্গাবাদ-হায় 
দরাবাদ পখন্ত বিস্তৃত। রায়চুর ব্যাঙ্জালোরে সহিত ও বেজওয়াড়া মাপ্রাজের 
সহিত শাখা-পথের দ্বারা সংযুক্ত । বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কার্পাস, সিমেন্ট 
ও খনিজ শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়া এই রেলপথ প্রসারিত । 



৩০৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

(৮) দক্ষিণ রেলপথ (9০061,6]) 81185) (৬১৬৪৯৪ মাইল )-_ 

সদর কারধালয় মাদ্রাজ। এই রেলপথের শাখাপ্রশাখাসমূহ দঃ মহারাষ্ট্রের 
কিয়দংশ) অন্ধের বৃহত্ধম অংশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও কেরালার জনসমৃদ্ধ ও উর্বর 
ভূমিভাগের মধ্য দিয়] প্রসারিত | এই পথের বড মাপের প্রধান প্রধান শাখাগুলি 
(১) মাদ্রীজ-নেলোর-বেজওয়াড1-ওযালটেয়র ; (২) মাদ্রাজ-জলারপেট- 

ব্যাঙ্গালোর ; (৩) মাব্রাজ-আর্কোনাম-গুণ্টাকল-রায়চুর ; এবং (৪) মান্রাজ- 

সালেম-সোরাহ্গুর-কোজিকোড-ম্যাঙ্গীালোব পধন্ত বিস্তৃত। মান্রাজের সহিত 

কলিকাতা ও বোগ্বাই এবং জলারপেটের সহিত ব্যাঙ্গলোর ও উটাকামগ্ড 
রেলপথ ছ্বারা সংযুক্ত । এই পথের মাঝারি মাপের প্রধান প্রধান শাখাগুলি (১) 

ব্যাঙ্গালোর-বিরুর-লোগ্ড-মিরাজ-পুনা ১ (১) বেজওয়াডা-গুণ্টাকল-বেলারী- 
লোস্তা-মার্ধাগাও 7; (৩) গুণ্টীকল-বেজওয়াড|-মসলিপট্ম ; (৪) মান্রাজ- 
াঞ্জোর-ত্রিচিনপজী-ধলুফ্ষোটি ; এবং (৫) মাব্রীজ-ভ্রিচিনপল্লী-বিরধনগর- 
মাছুরা-কুইলন-ত্রিবান্দ্রাম পধন্ত বিস্তৃত। হরিহর হইতে ব্যাঙ্গালোর ও 
বিরুধনগর হইতে তৃতিকোরিন পধস্ত রেলপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পথে 
খাস্শস্ত, কার্পাস, ঠতৈলবীজ, লবণ, চিনি, তামাক, কাষ্ট, ইক্ষু, চা, কফি, মশলা, 

বস্ত্র লৌহ ও ইম্পাত, মোটরগাডী, স্বর্ণ, অন্র, ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ আকর ও 
চর্ম প্রচুর পরিমাণে পরিবাহিত হয় । এই রেলপথের শাখাসমূহ মাব্রাজ, 
কোচিন, তুতিকোরিন, আলেপ্সি, কুইলন ও কালিকট বন্দরের সহিত সংযুক্ত । 
মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটোর ও মাদুরার কার্পাস শিল্প কেন্দ্র, ব্যাঙ্গালোরের বৈদ্া- 
তিক যন্ত্রপাতি, বিমানপোত ও ভদ্রাবতীর ইম্পাত কারখানা এই রেলপথেই 
পরস্পর সংযুক্ত । 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও রেলপথ (]1)0191) ৪3] ৪55 09061 

চ/৮৪-৪৪ [218,5)- প্রথম পরিকল্পনায় রেলপথসমূহের পুনর্গঠনের 
উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পরিকল্পনার কাষকালে ৩৮০ 
মাইল নূতন রেলপথের নির্মাণ, ৪৩০ মাইর্ল পুরাতন রেলপথের সংস্কার, ৪৬ 
মাইল সংকীর্ণ মাপের রেলপথকে মাঝারী মাপের রেলপথে পরিবর্তন, এবং 
“চিত্তরন লোকোমোটিভ” ও “ইষ্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী” এই দুইটি কারখান। 
স্থাপন ক্রা হয়। এই পরিকল্পনায় রেলপথসমূহের উন্নয়নমূলক কাষে ব্যয় হয় 
৪২৩৭৩ কোটি টাকা দ্বিতীয্স পরিকল্পনার কাকালে রেলপথের পুনর্গঠন 
ও সংস্কার-সাধন কার্ধ চলিতে থাকে, বহু নৃতন রেলপথ নিমিত হয় এবং বনু 
এঞ্জিন, ও চারিচাকাযুক্ত মালগাডীর বগী রেলবিভাগেপর আয়তে আসে। 
মাঝারি মাপের রেলপথের বগী নির্মাঞ্চেটেউপযোগী একটি কারখান' স্থাপন, 
বর্তমান রেলকারখানাগুলি উন্নতি সাধন, চিন্তরগ্রন ও “টেলকে'” কারখানার 
উৎপাদন ক্ষমত] বৃদ্ধি, বহু রেলপথের সংস্কার সাধন ও দ্বিত্বকরণ, মাঝারি 
মাপের রেলপথকে বড় মাপের রেলপথে পরিবর্তন, বিদ্যুচ্চালিত ও ডিসেল- 
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চালিত রেলপথের পত্তন, রেলকরম্মীদের জীবনমানের সামগ্রিক উন্নতি সাধন 
প্রভৃতি কাধ করা হয়। এই সমস্ত বাবদ ব্যয় হয় অন্থমান ১১২১৫ কোটি 
টাক]। 

ভূতীয় পরিকল্পনা! কালে রেলপথে পরিবাহিত পণ্য ও যাত্রীর পরিমাণ 
যে হারে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়৷। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমিত হইয়াছে 
তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রেলপথের গঠনমূলক কাধসুচী অনুস্থত হইবে 
( রেলপথে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের ১৫৪ মিলিয়ন 

টন হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ২৪৫ মিঃ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়! 

পরিকল্পনা কমিশন অন্থমান করেন)। এই পরিকল্পনা কালে বহু নৃতন 
চারি চাকাযুক্ত মালগাড়ীর বগী নির্মাণ ও পুরাতন বগীর সংস্কার সাধন, পুরাতন 
ও জীর্ণ রেলপথসমূহের পুনর্গঠন ও সংস্কার সাধন, বগী নির্মাণ কারখানা- 
সমূহের সম্প্রসারণ, "চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ” কারখান। কর্তৃক বিদ্যুচ্চালিত্ত 

রেলএঞ্জিন নির্মাণ ব্যবস্থার প্রবতন, বনু রেলপথের দছ্িত্বকরণ, বিছ্যুচ্চাল'ত 

রেলপথের প্রসারণ, বহু নৃতন রেলপথের পত্তন, রেলসেতুর সংস্কার সাধন ও 
নৃতন নৃতন রেলসেতুর পত্তন, রেল-কমমীদের জীবনমানের সামগ্রিক উন্নতি 
সাধন, রেলযাত্রীদের স্থখ-স্থবিধামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাধে ১৩২৫ কোটি টাকা বায় হইবে 
বলিয়া অন্মিত হইয়াছে । 

প্রশ্মোত্তর 

15. িয৪0102 0170 1001001601006 01 03917570017 5৬5061]00 000 076 00128072910 

06৮6]101১706176 01 8 ০001)05, 

(দেশগত অর্থ নৈতিক উন্নতির ক্ষেঞ্জে পবিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা 
কর।) (পৃঃ ২৮৬-২৮৭) 

2.1065011065 0172 £61061৮5 80৮9.208£65 2700 01580871285 ০0৫ 191] 2130 

00607 00090519011 57502171. 

(রেলপথ ও মোটপ্ুপথে পরিবহন ব্যবস্থার আপেক্ষিক সুবিধা ও অন্থবিধা সম্পর্কে আলোচনা 
কর।) (পৃঃ ২৯৩-২৯৪) 

3, 13155355 £50 19000151102 00702010106 19250000078 01 228] ৮/8 11865, 

৬৬1০০ 276 (8105-0015011701802] 1011৮/255 8:106501:106 50006 01 0176 30015. 1201901" 

16 08150020061] 12112550105 ০110, (6 07,55, 98) 

(রেলপথ নির্বাচনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচন1 কর। মহাদেশীয় রেলপথ কাহাকে 
বলে? পৃথিবীর উল্লেখষোগ্য মহাদেশীয় শীজপথসমূহের বর্ণনা কর। ) (পৃঃ ২৯৪, ২৯৫-৩০৩) 

4,13065010206 0156 121] 251250016 555065 01 110015 জ208 806০12] 161276706 

6০0 0006 21101015 19115/25 20055 01 00৬ ০০00005, (0০. 9. 54, 555 56) 

(ভারতীয় রেলপথের পুনবিস্া স উল্লেখপূর্বক ভারতের রেলপথে পরিবহন ব্যবস্থার বর্ণনা কর ।) 
(পৃঃ ৩১৩০৩৯৮) 
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5. 106307106 036 109809/855 01 17018 11001590106 0105 56605 005৪6 178৮6 06217 

(৪1561 11 1602100 5625 101: 0106 22001081202 011080৮7255 21) 0176 ০০] , 

( পরিবহন ব্যবস্থা! হিমাবে ভারতের রান্ত সম্পর্কে যাহ! জান লিখ । বর্তমানকালে ভারতীয় 
রাস্তাসমূহের উন্নতিকল্পে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে তাহ! নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২৮৯-২৯১) 

6. 10550116270 1002866 61) ড21:10005 18110. £10701611071625 01 1089. 

( ভারতের সীমান্ত পথসমূহের বর্ণনা কর এবং মানচিত্র অঙ্কন করিয়া এ পথগুলি দেখাও 1) 
(পৃঃ ২৯২-২৯৩ ) 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

পল্িবহন ব্যবস্থা-__জলপথ 

জলপথ বলিতে আন্তর্দেশিক (10190) ও সামুর্রক (0০65101০) এই 
উভয়বিধ জলপথকেই বুঝাইয়া। থাকে । আন্তর্দেশিক জলপথ বলিতে নাব্য 

নদ্রনদী ও আভ্যন্তরীণ খালপথ এবং সামুদ্রিক জলপথ বলিতে গ্রণান প্রদান 

সমুদ্রপথ ও সামুদ্রিক খালপথসমূহকেই বুঝায় । আন্তদদেশিক জলপথসমূভের 
গুরুত্ব প্রধানতঃ আন্তর্বাণিজ্যে কিন্তু সামুদ্রিক জলপথের মৌলিক গুরুত্ব 

 বহির্বাণিজ্যে | 

আন্তর্দেশিক জলপথ বনাম স্ছলপথ (101200৮৮৪0০ 0210500 

85962] 78755 1810 02107500160  5চ502100)- স্থলসপথের তুলনায় 

আতন্তর্দেশিক জলপথের প্রধান অসুবিধা এই যে-_-(১) জলপথে পণ্য-পরিবহন 

অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ । (২) স্কলপথের ন্যায় জলপথের পোতসমূৃহ যদ্রচ্চ চলাচল 

করিতে পারে না; কারণ, অনেক সময়েই নদীর গতি এবং পণা-পরিবহনেব 
দিক এক নহে । অপর পক্ষে স্বলপথ অপেক্ষা আন্তর্দেশিক জলপথের প্রধান 
স্থবিধা এই যে-(১) জলপথে পণ্া-পরিবহন-ব্যয় স্থলপথ অপেক্ষা অনেক কম, 

কারণ (ক) জলপথের নির্মাণ-ব্যয় নাই, (খ) জলপথের পৌোতচালনার জন্ত অল্ল 

ঠন্ধনশক্তি ও শ্রমিকের প্রয়োজন, (গ) জলপথের পোতনির্মাণ-ব্যয় অপেক্ষাকত 
অল্প, এবং (ঘ) জলপথে বিপদাশস্কা অল্প য়ায় পণ্য-বীমার হারও সামান্য । 
(২) জলপথে-দৃর-দূরাস্তরের সভিত সংষোগ স্থাপনে কোন বাধ! নাই, কিন্তু 

স্থলপথে পণ্য-পরিবহন-ব্যবস্থ! বহুবিধ বিধিনিষেধ দ্বারা শৃঙ্খলিত। এই সমন্ত 
কারণে গুরুভার, বুহদায়তন, অথচ ভ্রত পচনশীল নহে এইবপ পণাই জলপথে 
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পরিবাহিত হইয়া থাকে । আবার অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশসমূছে 
আন্তর্দেশিক জলপথগুলিই পরিবহন ব্যবস্থার একমাক্র নির্ভরযোগা অবলম্বন । 

ব্রাজিলের আমাজন নদী ইস্কার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । 
আন্তর্দেশিক জলপথ (7721974 ভ/৪66:৬৪৪)--নদনদীর তীরেই 

প্রথম মানব সভ্যতার শ্ত্রপাত হয়। তাই আদিম কাল হইতেই মানষ এই 
সকল জলপথ ব্যবহার করিয়া আলিয়াছে। আজিকার দিনে রেলপথের 
প্রতিযোগিতা সত্বেও আত্তর্দেশিক পরিবহন বাবস্থায় বহুক্ষেত্রে নাব্য নদনদী ও 
খালপথের গুরুত্ব বিশেষ হ্বাসপ্রাপ্ত হয় নাই । কেবলমাত্র পর্বতীঞ্চল এবং 

উষ্ণ ও হিম ম্রু অঞ্চলসমূহ ব্যতীত পৃথিবীর অন্ান্ত প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই 
'আসন্মদেশিক জলপথসমূহের বন্ুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হইয়1 থাকে । 

নাব্য জলপথের গুণাগডণ--পণা পরিবহনে ব্যবহৃত আস্মর্দেশিক নদনদী- 
সমূহ নিম্নরূপ ভওয়া প্রয়োজন । (১) আন্তর্দেশিক নদনদীলমূহ গাভীর .ও 
বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। কঙ্গো, আমাজন ও জান্বেজী নদী স্থানে স্থানে 
'অত্যন্থ সংকীর্ণ বলিয়! বাণিজ্যপোত চলাচলে বিদ্ব উৎপাদন করে। (২) আস্ত- 
দেশিক নদনদী অন্বাভাবিক আত ও জলপ্রপাত মুক্ত ওয়া প্রয়োজন । 
রশয়াব ভল্গা নদী সমভ্ামর উপর দিয়। প্রবাতিত বলিয়া ইত। স্থশাব্য, কিন্তু 

ভাণ্তেব ব্রহ্মপুত্র, আফ্রিকার ভাঙ্বেজী ও নীল নদের উচ্চ অংশ অত্যন্ত শ্োত 
4 জলগ্রপাতযুক্র হয়ায় বাণিজ্যপোত চলাচলে বিষ্ব উৎপাদন করে। 
(৩) আসন্তদেশিক নদনদীস্মূহের জলপ্রবাহু সারা বৎসরই জমান থাকা 

প্রযোজন । দক্ষিণ ভাবতেের নদীসমূহ গ্রীষ্মকালে প্রায় শুফ হইয়া যায় বলিয়া 
এবং উত্তব সাউবেবিয়ার নদীসমূহ বৎসরের ছয়মাসকাল বরফাবুত থাকায় এই 
নদীননৃত সমস্ত ব্সর ধারয়া পণা পরিবহনের অঙ্গপযুক্ত থাকে । (৪) আন্তদেশিক 
নদনদীসমূতেব নাবা অংশ দার্ঘথ হওয়া প্রয়োজন | ইয়াংসী নদী মোহানা হইতে 
চীনেব 'আভ্যন্থরে প্রায় ১৬০০ মাইল গযন্থ নাবা বলিয়। পণা পারবহনের বিশেষ 

উপযোগী, পক্ষে আফ্রিকার অরেঞ্ন নদীর নাব্য অংশ অতি সাঘান্ব বলিয়। 
ইত] পণ্য পরিণহনের অনুপযুক্ত । €৫) আন্তর্দেশিক নদনদ্ীনমূতের নাব্য অংশ 
জসরল্গ হইলে ইহ) পণা পরিবহনের বশেষ সহায়ক হয়। আমেরিকার হাডসন 

এব" সেপ্ট লরেন্স নদী এই কাবণে পণা পরিবহনের বিশেষ উপযোগী । 

(৬) আন্তদেশিক নদনদীসমুত জনবল ও সমৃদ্ধ দেশের মধা দিয়া প্রবাহিত 
হইলে ইহাদের উপযোগিতা বিশেষ বুদ্ধি পায়। মধা ইউরোপের জনবহুল ও 

সমদ্ধ অঞ্চলের মধা দিয়া প্রবাহিত বলিয়া রাইন ও দানিযুব নদীর গুরুত্ব 
অধিক । (৭) আকস্তদেশিক ঝঞ্জনদীসমূহ মুক্ত সমুদ্রে পতিত এবং এ সমূত্র 
বরফমুক্ত হইলে পণ/ পরিবহনে ইহাদের গুরুত্ব বছল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। 
এ কারণে রাইনের গুরুত্ব সুদীর্ঘ দানিযুব বা ভল্গ। হইতে অধিক। (৮) 
আন্তর্দেশিক নদনদীসমৃহ বাণিজ্য পথের অন্থগামী হওয়া প্রয়োজন । নদনদী 
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বাণিজ্া পথের অন্থগামী না হইলে আসন্তর্দেশিক জলপথ হিসাবে উহাদের 
গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। বাণিজ্য পণ হিসাবে সাইবেরিয়ার ওব নদীর 
গুরুত্ব এই কারণেই হ্রাস পাইয়াছে । 

পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত আতন্তর্দেশিক খালপথসমূহ নিম্নরূপ হইলে উহাদের 

গুরুত্ব সমধিক বুদ্ধি পাইয়া! থাকে ।--(১) নাব্য খালপথ যে অঞ্চলের মধ্য দিয় 
প্রসারিত হইবে তাহা বাণিজ্যিক পণ্যে সমুদ্ধ হওয়] প্রয়োজন । (২) নাব্য 

থালপথসমূহ সমতল ভূমিভাগেব উপব দিয়া প্রসারিত হইলে উহাদের 
উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কারণ বন্ধুর পাবভ্য ভূমিভাগের উপর দিয়া খালপথ 

প্রসারিত হইলে 'লকগেট? (10০0 £85 বা জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী 
ফটকের সাশ্ায্যে জাহাজ চলাচলেব ব্যবস্থা করিতে হয়, ইহা বায় ও সময়- 
সাপেক্ষ হইয়া পডে। (৩) নাব্য খালপথসমূহ ছুটি নাব্য নদীপথের সহিত 

(যেরূপ বাইন-মার্স খালপথ ) অথব1] সাগবেব সহিত (যেরূপ বাণ্টিক- 
রুষ্ণসাগর খালপথ ) সংযোগ লাধন করিলে উহাদেব গুকত্ব সমধিক বুদ্ধি প"য়। 

(৪) উপকূলীয় সমুন্র ঝঞ্াবিক্ষব্ধ হইলে দেশাভ্ন্তবে উপকূলেব সমাস্তরালে 

প্রসারিত নাব্য খালসমূহ বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ হইয়। উঠে । যেরূপ চীনের গ্রাণ্ড 
ক্যানাল। 

উল্লেখযোগ্য আত্তর্দাশিক জলপথসমুহ 

উত্তর আমেরিকা বকি পবতমাল! উঃ আমেরিকার প্রধান জল- 
বিভাজিকা। জলপ্রবাহের দিক অনুসারে উঃ আমেবিকার নদীসমৃহকে 
প্রধানত: পাচ ভাগে বিভক্ত কবা যাষ। (১) প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত 
নদী, ষথা__ইউকন, ফ্রেজাব, কলম্থিয়া, লেক, স্াক্রামেণ্টো ও কলোবাছো। 
(২) স্থমের সাগরে পতিত নদী, যথা-মেকেঞ্জী। (৩) হাডসন উপলাগবে 
পতিত নদী, ষথা__স্যাসকাচুয়ান ও রেড্। (৪) মেক্সিকো উপসাগবে পতিত 
নদী, যথা__মিসিসিপি ও ইহাব উপনদী মিশৌরা, আরকানসাস, বেড ওহিও। 

(৫) আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত নদী, যথা__সেন্ট লরেন্স, হাডসন ও 

ইহাব উপনদী মোহাক, ডেলাওয়ার, সাসকিভানা ও পটোম্যাক । উঃ 

আমেবিকাব নদীগুলির মধ্যে উপসাগর ও মহাসাগবে পতিত পুধ উপকূলের 
নদীসমৃহই অ্রনানা ৪ ব্যবসা-বাণিজ্যে উপযোগী । স্থপিরিয়ার, ইরি, 
অণ্টেরিও ভবন & মিচিগান উত্তব আমেরিকার উল্লেখযোগ্য হ্রদ। ইহারা 

নাব্য। উঃ আমেরিকার আভ্স্তরীণ জল-ভাঁটপরিবহন, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন কার্ষ ব্যবহৃত হয়। 

ক্যানাভার মেকেঞ্সি, স্যাসকাচুয়ান, ইউকন, নেলনন, আলবানি, 
কলব্িয়া, ফ্রেঙ্গার, স্বীনা প্রভৃতি নদীগুলির কোন কোনটি শীতকালে বরফাবৃত 
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থাকায় এবং কোন কোনটি খরম্মোত1 হওয়ায় স্থনাব্য নহে । তবে সুপিরিয়র, 

মিচিগান, ভুরন, অণ্টেরিও ও ইরি হ্রদ এবং সেন্ট লরেন্স নদী সংযোগে গঠিত 
জলপথটি এই দেশের বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সহায়ক । 

৬৪ নং চিন্র--উত্তর আমেরিকার নাব্য জলপথসমুহ 

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্দেশিক জলপণসমৃহও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রধান নদী 
মিসিসিপি ও হহার বিভিন্ন উপনদীসমূহ দেশাভ্যন্তরে স্থবিস্তৃত নাব্য জলপথের 
স্ষট্টি করিয়াছে । ২৫০০ মাইল দীর্ঘ পৃথিবীর দীর্ঘতম! নদী মিসিজিপি ইটাস্কা 
হুদ হইতে উৎপন্ন হইয়া! নিজ মোহানায় বদীপ স্যষ্টি করতঃ মেক্সিকো উপসাগরে 

পড়িতেছে। মোভানা হইতে ইহা সেণ্ট পল বন্দর পধস্ত প্রায় ২০ মাইল 
নাব্য । সেন্ট লুই অঞ্চলে রদ্টি পর্বত হইতে উৎপন্ন মিশৌরী নদী (২৪৭৫ 
মাউল ) ইনার সহিত মিলিত হইয়াছে । মধা গতিতে পশ্চিমে রকি পর্ধত 
হইতে উৎপন্ন আরকানসাস ও রেড, এবং পুর্বে আপালাচিয়ান মালভূমি হইতে 
উখিত ওহিও ইহার উপনদী। এই নদীগুলিও স্থুনাব্য। রেলপথ প্রনস্তত 



৩১৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

হইবার পূর্বে মিলিনিপি ও ইহার উপনদীসমৃহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যপথ 

ছিল। তবে মিসিসিপি নদী সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলেও 

বর্তমানে ইহার গুরুত্ব সমধিক হ্রাস পাইয়াছে। কারণ মিসিসিপি নদী দক্ষিণ- 

বাহিনী কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য প্রধানত: পুব বা পশ্চিমমুখী। তথাপি 

বতমানে কৃষে ও শিল্পাঞ্চলসমূহের পণ্য এবং পেনসিলভ্যানিয়ার কয়লা এই 

নদ্দীপথেই দেশাস্তরে নীত হয়। সেন্ট লুই হইতে প্রসারিত মিসিসিপির 

দক্ষিণাংশ স্থানে স্থানে ২০ হইতে ৮০ মাইল পধস্ত প্রশস্ত । মিসিসিপির এই 

অংশে প্রবল বন্তা হয় বলিয়া উভয় তীরে অসংখ্য বাধ তৈয়ারী করা হইয়াছে। 

ওহিও ও উহার উপনদী মনঙ্গাহাল! এবং আলবানিও স্থনাব্য। যুক্রাঙ্গের 

পূর্ব-উপকূলে আপালাচিয়ান পবতশ্রেণী ভেদ করিয়। হাডসন, ডেলাওয়ারা ও 

পটোম্যাক নদী আটলার্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে। এই নদীগুলি ক্ষুত্র 

ভঈলে নৌচালনার বিশেষ উপযোগী বলিয়! ইহাদের মোহানায় পোতাহয় 

এবং তীরে প্রয্মোজনীয় বন্দর নিথিত হইয়াছে । (ন্ট লরেন্স নদী ও বৃহত হদ 

পাচটির সমন্বয়ে গঠিত জলপথটি এই দেশের বাণিজ্ঞা বিস্তারের সহায়ক । 

সেন্ট লরেন্দ__বৃহও ভুদসমুহের জলপথ (56. [:2/£67১০6- 20586 

[81555 ড/ 95৪5) যুক্তরাষ্ট্রের সমভমি ও ক্যানাডীয় শান্ডের সীম।- 

৬৫নং চিত্র- সেপ্টলরেন্দ-বৃহৎ হপথ 

রেখার উপর অবস্থিত জুপিরিয়র, মিচিগান, হরণ, ইরি ও অন্টেরিও নামে যে 

পাচটি হুর রহিয়াছে উত্তর আমেরিকার গুটক্ষ উহাদের অনদান অবর্ণনীয় । 

সেন্ট লরেন্স নদী এই হৃদসমূ্তের সহিত সংযুক্ত থাকায় 'আটলাটিক উপকূল হহতে 

এই মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ইহাই শ্রেষ্ট জলপথ। কিন্তু এই হুদ- 

গুলি বিভিন্ন নমতলে অবস্থিত | সুপিরিয়র হ্্দ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০২1, মিচিগান 
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৪ ছুবণ ৫৮১; ইরি ৫৭৩" এবং অণ্টেরি ও ২৪৭ উচ্চে অবস্থিত। স্বতরাং 
উচ্চতর হৃদ হইতে জল নিম্নতর হদে অবতরণ করিবার সময় বুভৎ জলপ্রপাতের 
ষষ্ট করিয়াছে । সুপিরিয়র ও হরণ হ্রদের মধাবতী সেপ্ট মেরী জলপ্রপাত 
অতিক্রম করিবার জন্য “সু খাল, ভরণ ও ইরি হ্রদের মধ্যে “সেণ্ট ক্রেয়ার” 

খাল, এবং ইরি ও মন্টেরিও হুদের মধ্যে নায়গ্রা জলপ্রপাত অতিক্রম করিবার 
জন্য “ওয়েল্যাগ্ড' খাল কাটিয়। এই জলপথটিকে নাব্য কবাহইয়াছে। অন্টেবিও 
হদ মণ্টীলের নিকট সেণ্ট লরেন্স নদীর সহিত খাল দ্বারা সংযুক্ত । ইহার ফলে 
নদী ও হুদ পথে সমুদ্রেন তীর হইতে দেশাভ্যন্তবের প্রায় ২০০০ মাইল পযন্ু 
যাতায়াত করা চলে। তবে এই প্টি বংসরে প্রায় ৫ ঘাস কাল বরফাবুত 

পাকায় সেই সময়ে এই পথে পরিবহন বন্ধ থাকে- তথাপি এই পথের শ্রেষ্চত্ব 
ন্যন ভয় নাই । ক্যানাড। ও যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যাঞ্চলের কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 
প্রদেশ হইতে সমুদ্রোপকুলবত্তা শিল্পাঞ্চল পষস্থ পণ্য-চলাচল এই পথে অত্স্ত 
স্গম ও স্থলভ হইয়াছে । এই পথে স্ুুপিরিয়ব হদ সন্নিতিত লৌহখনিসমূহ 
হইতে আকবিক লৌহ বাফেলো, ক্লীওলা গু, ডেট্রয়েট, শিকাগো প্রভৃতি হ্দ- 
তীবস্থ শিল্পকেন্দ্রপমৃহে পরিধাহিত হব এবং বিভিন্ন কযলাখনি অঞ্চলসমূহ 

হইতে কয়ল! হুদপথে এই অঞ্চলে আসে । আবার প্রেয়রী অঞ্চলের গম৪ 
এই পথেই পরিবাভিত হইয়। বিঠিন্র ভোগকেন্জ্রে পৌছে । গম পরিবহনেৰ 
গ্রবিধ। হেতু হদসন্রিঠিত বাফেলে!, রচেস্টাব, ডূলুথ, অণ্টেরি৪ প্রভতি স্থানে 

ময়দাপ কল স্থাপিত হইয়াছে । এই পথে পশ্চিমাঞ্চল হইতে আনীত বহু কাষ্ঠ 

ও খনিজ জহ্য বিদেশে বপ্ানী ভয়। আবার এই হ্রদ্পথে বিদ্বেশ ভইতে 

আমদানীকৃত কাচামালের সাহাযে শিকাগোর গ্লায় বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে বহুবিধ 
শিল্পজাত দেনা প্রস্থত হইতেছে | ত্দপণের স্থবিধা গ্রভণেব জন্য যুক্তরাষ্টরেব 
বভিন্ন অঞ্চল হইতে রেলপথসমৃহ শিকাগোর হ্যায় হ্দসন্মিতিত কয়েকটি 
শিল্পকেন্দ্রে মিলত হইয়াছে । ৃ 

আবাব যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার জলবিছাুৎ উৎপাদনেও নায়গ্রা জলপ্রপাতের 
দান 'আতুলপীয়। ক্যানাডার অন্তর্গত দাক্ষণ অণ্টেবিও ও কুইবেক প্রদেশের 
শিল্পাঞ্চল এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বাফেলো বচেস্টার ও নিউইয়ক রাজ্যের 

অপ্রিকাংশ শিল্পকেন্ছেই নায়গ্রা প্রপাত হইতে উদ্ভৃত জলবিদ্কাৎ ব্যব্হৃত হয়। 
বৃহৎ হ্ুদসমূত ও সেপ্ট লরেন্স নদী হইতে ক্যানাড। ও যুক্ররাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ 

বাবার ও বহিবাণিজোর জন্য প্রচুর মত্স্ও ধৃত হয়। 
দক্ষিণ আমেরিকা দন্ষিণ আমেরিকার নাব্য নদীগুলির মধ্যে 

আমাজন, প্লাট] ও অরিনোকেক্টি্রধান। পের প্রদেশে আন্দিজ পরত হইতে 

উৎপর হইয়া ব্রাজিলের অরণ্যময় সেলভা ভূমির মধ্য দিয়। প্রবাহিত ভইয় 
আমাজন নদী আটলান্টিক মহাসাগরে পডতেছে। নিরক্গীয় অঞ্চল দিয় 
প্রবাহিত বলিয়। ইহার জলপ্রবাহ সারাবলরই সমান এবং ইহার অব্বাহিক1 
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বহুদূর পর্যস্ত বন্যার জলে প্লাবিত থাকে | ফলে এই অঞ্চলে লৌকবসতি বিরল । 
ইহা মোহানা! হইতে প্রায় ২৬০০ মাইল পধস্ত নাব্য । আমাজন স্থনাবা 
নদীপথ হইলেও ঘন বনাকীর্ণণ জনবিরল এবং অঙ্গুন্নত প্রদেশের উপর দিয় 
প্রবাহিত হওয়ায় পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ সামান্য । ইহার বাম ভীরে 

৬৬নং চিন্র--দক্ষিণ আমেরিকার নাব্য জলপথ ও রেলপথ সমূহ 

রায়ো-নিগ্রো এবং দক্ষিণ তীরে রায়ো-মাডিরা প্রভৃতি অনেকগুলি বৃহৎ বুহত 
খরশ্রোতা উপনদী রহিয়াছে । ব্রাজিলের পর্ধন্শ্রেণীতে উৎপন্ন পারানা এবং 
মত্বোগ্রসো-উচ্চভূমিতে উৎপন্ন পারাণশুয়ে দক্ষিণে কিয়দ্র আসিয়! মিলিত 
হইয়াছে । এই মিলিত প্রবাহ পারানা-পারাগুয়ে নামে পরিচিত। মোহানার 

নিকট ইহার সহিত উরুগুয়ে নদীর মিলুন ঘটিয়াছে ; পরবর্তী অংশ প্লাটা 
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নামে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়্াছে। প্লাটার মোহানা উপসাগরের ন্যায় 
প্রশস্ত। এই মিলিত জলন্তরোত কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ও জনবন্থুল 
আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ ব্রাজিলের সর্বপ্রধান জলপথ। 
এই নদী মোহানা হইতে প্রায় ১০০০ মাইল স্থনাব্য। অরিনোকো। নদী 
গিয়ানা মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ভেনেজুয়েলার ল্লানে! প্রাস্তরের মধ্য দিয়! 

প্রবাহিত। উহা মোহানা হইতে প্রায় ১০০০ মাইল সুনাব্য । উত্তরাংশে 
অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাব্য নদীগুলির মধ্যে ম্যাগডালিনাই প্ররান। আন্দিজের 
মধ্যস্থলে টিটিকাক1 মালভূমিতে (১২,০০০ ফিট উচ্চ) অবস্থিত টিটিকাকা 

একটি উল্লেখযোগ্য হ্দ। এই মহাদেশের প্রধান প্রধান নাব্য নদীসমূহ পুর্ব 
প্রবাহিণী। পশ্চিম প্রবাহিণী নদীসমূহ নাব্য জলপথ হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ 
নভে । 

অস্টে।লির়া-_অস্ট্রেলিয়ায় বৃহৎ নদনদীর সংখ্য। অতি সামান্য । অধিকাংশ 
নদী বর্ষাকালে পুষ্ট হয় এবং অন্য সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়। গ্রেট ডিভাইডিং পৰত 
অস্ট্রেলিয়ার জলবিভাজিক1। ইহার পূর্বাঞ্চলের ফিজরয়, ব্রিসবেন প্রভৃতি 
নদীসমূহ ক্ষুদ্র ও খরম্্রোতা বলিয়] নাব্য নহে । আবার ডিভাইডিং পবত্ের 
পশ্চিম ঢালের নদীসমূহ অন্তরাহিনী। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডালিং নদীই 
এই মহাদেশের একমাত্র নাব্য নদীপথ। এই নদী অস্টেলিয়ান আল্লপস পবতের 

পশ্চিম ঢালে উত্পন্ন হইয়া প্রথমে পশ্চিমে এবং পরে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া 
সাগরে পতিত হইতেছে । এঁ পবতের শ্রঙ্গগুলি তুষারাবৃত থাকায় এবং এ 
অঞ্চলে প্রচর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এই নদীটি কখন শুদ্ধ হয় না। তবে 
এতদঞ্চলে মোটরপথে চলাচল ব্যবস্থা প্রসার লাভ করায় বতমানে এই 
নদীপথটির গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। এই নদী হইতে খাল কাটিয়া 
ভামতে জলসেচন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করা হইয়াছে । 

আক্রিক__আয়তনের তুলনায় আফ্রিকায় আভ্যন্তরীণ জলভাগের 
পরিমাণ অধিক নহে। দক্ষিণ-পুবের উচ্চ মালভূমি আফ্রিকার প্রধান জল- 
বিভাঙজ্বিকা। দেশটির অধিকাংশই মালভূমি বলিয়া নদীসমূহ প্রাথমিক ও 
মধ্যগতিতে নাব্য, কিন্তু শেষগতিতে খরম্রোত1 বলিয়া ইহারা নৌচালন ও 

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী নহে । নীল (৪০০০ মাইল ) আফ্রিকার 
দীর্ঘতম নর্দ | ইহা মোহান। হইতে খাটি নগর পযস্ত প্রায় ১০০০ মাইল সারা- 
ব্সরই নাব্য। ৩০০০ মাইল দীর্ঘ কজে। নদীর অববাহিক। অঞ্চল প্রায় ১৫ 
লক্ষ বর্গ মাইল। নায়াস৷ হ্রদের পশ্চিমাংশে উৎপন্ন হইয়া ইহ] আটলান্টিক 
মহাসাগরে পড়িতেছে। এই নী নিরক্ষীয় অঞ্চলের বৃষ্টির জলে সর্বদাই পুর্ণ 
থাকে । মালভূমি অঞ্চলে স্ট্যান্লী জলগ্রপাত পর্যস্ত ইহা প্রায় ১০০ মাইল 
নাব্য। কঙ্গোর প্রধান উপনদী উবাজীও স্নাব্য। নাইজার (২৩০০ ফাইল) 
কং পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়1 পশ্চিম স্্দীনকে বিধৌত করিয়া গিনি উপ- 
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সাগরে পডিতেছে। ইহা ৫০০ মাইল নাব্য। জাহ্ছেজী (১০০০ মাইল ) 
পতুণগীজ পশ্চিম আফ্রিকার মালভূমি ভইতে উৎপন্ন হইয়া আফ্রিকার পুর্বাংশ 
বিধৌত করিয়া! ভারত মহাসাগরে পতিত হইতেছে । মোহানা হইতে ইভ" 
প্রায় ২৫০ মাইল নাব্য । আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত দক্ষিণ আফ্রিকাব 

অরেঞ্জ ও ভারত মহানাগরে পতিত লিম্পোপো। বাণিজ্যপোত চলাচলের 
উপযোগী নতে । ইহা ছাড় টাঙ্গানিয়াক ও নিয়াসা হদসমূহও স্থনাব্য। 

ইউরোপ _্থনাব্য নদনদীর সংখ্যার দিক হইতে ইউরোপ মহাদেশ 
পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। নদীগুলি দীর্ঘ না হইলেও প্রায় সবভ্রই 
নাব্য ও খালপথে পরম্পর সংযুক্ত । শিল্পসমৃদ্ধ ও ঘনবসতিপুর্ণ অঞ্চলের 
মধ্য দিয়। প্রবাহিত ভওয়ায় হহারা বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক | সমুত্র হইতে 
নদীপথে দেশেব অভ্যন্তরে বহুদূর পযন্ত যাতায়াতের স্থবিধা পঠিয়াছে। 

পৃর্থবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান বন্দর ইউরোপীয় নদীগুলির মোহানায় অবস্থিত। 
আল্পস্ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া রাইন (৭৬০ মাইল) উত্তর সাগরে, রোন 
(৪৯০ মাইল ) ভূমধ্যসাগরে এবং পো (৪১৫ মাইল) আদ্িয়াতিক লাগরে 

পড়িতেছে। মধ্যভাগের পাবত্য ভূমিতে উৎপন্ন হইয়! ভিশ্চলাঁ (৬৩০ মাইল) 
ও ওডার ( ৫৮* মাইল) বাটিক সাগরে, এবং এলব (৬৯০ মাইল ) উত্তর 
সাগরে পড়িতেছে। ফ্রান্সের সেন (৪৮* মাইল ) ইংলিশ চ্যানেলে, লোয়ার 
(৫৭০ মাইল ) এবং গ্যারন -( ৩৫০ মাইল) বিষ্কে উপসাগরে পড়িতেছে। 

স্পেন ও পতুগালের মধ্য দিয়া ডুরো (৪৬০ মাইল ), টেগাস (৫১০ মাইল ) 
ও গুয়াদাপকুইভার আটলার্টিক মহাসাগরে এবং এব্রো (৪২০ মাইল ) 

ভূমধাসাগরে পডিতেছে। নিস্টার (৭০০ মাইল), নিপার (১২০০ মাইল ) এবং 
ডন (১২০০ মাইল ) কৃষ্ণসাগরে, ভল্না (২২০০ মাইল) কাম্পিয়ান সাগরে এবং 

পেচোরা ও ডুইন] উত্তর সাগরে পড়িতেছে। 

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নদী দ্ানিম্কুব (১৭২৫ মাইল ) জার্মানীর ব্র্যাক ফরেস্ট 
হইতে উৎপন্ন হইয়] দঃ জার্মানী, অস্ঠিয়া, চেকোস্্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগো- 
শ্লাভিয়া, রুমেনিয়। ও বুলগেরিয়ার ষধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়। মোহানায় বিস্তৃত 
বন্ীপ স্থষ্টি করতঃ কৃষ্ণ সাগরে পড়িতেছে । দ্রঃ পুঃ ইউরোপের ইন্াই প্রধান 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবাহী নদীপথ | অস্ত্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা, হাঙ্গেরীর 
রাজধানী বুদাপেস্ট প্রভৃতি শহর এই নদীতীরে অবস্থিত। এই নদীর অব- 
বাহিকায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয় এবং উহা! এই নদ্দীপথে ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে এবং রুষ্ণপাগরতীবস্থ বন্দরে প্রেরিত হয়। ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত 
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্ধানী, বেলজিয়াম ও হল্যার্টিওর আত্বর্দেশিক নাব্য জলপথ- 
সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

যুক্তরাজ্য__ত্রিটেনে বহুসংখ্যক নদনদী এবং প্রায় ২৪০০ মাইল নাবা 
খালপথ রহিয়াছে । খালগুলির মধ্যেঞ্ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার খাল এবং 
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স্কটল্যাণ্ডের ক্যালিডোনিয়ান খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ম্যাঞ্চেস্টার খাল 

যুক্তরাজ্োর সর্বপ্রধান নাব্য খাল, মার্শে নদীর তাঁর হইতে ম্যাঞ্চেস্টার পযন্ত 

ইভা বিস্তৃত । এই খালটি ৩৫২ মাউল দীর্থ, তলদেশের সংকীর্ণতম প্রস্থ ১২০ 

এবং গভীরতা ২৮। বর্তমানে এই খালপথে কার্পাসবাহী পোতসমূহ 
ম্যাঞ্চেস্টার পর্ধস্ত পৌছিতে পারে । ১৮৯৫ সালে ইচ1 খনন করা হয়। এই 

খালপথটি ম্যাঞ্চেস্টার বন্দরটিকে সামুদ্রিক বন্দরে পরিণত করিয়াছে বলিয়া 

অনেকে এই খালপথটিকে আতন্তর্দেশিক জলপথের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন 

না। দেশাভ্যাস্তরে রেলপথসমৃহ প্রসার লাভ করায় বর্তমানে ব্রিটেনের 

আভ্যন্তরীণ জলপথসমূহের গুরুত্ব বহুলাংশে হাস পাইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের 

কয়েকটি নাব্য খালপথ লকগেটের সাহায্যে পিনাইন পবত্তমালার মধ্য দিয় 

পুব ও পশ্চিম প্রবাতিণী নদীসমৃহের সংযোগ সাধন করিতেছে । 
কফ্রান্স-ফ্রান্দের জলপথনমৃহ আন্ত্দেশীয় পণ্য পরিবহনের বিশেষ 

2 নিনিরাতি উপযোগী । রোন, ীন, লয়ার ও 

টি ৪ ৪৮,২৬৯ | গ্যাবন এই করটি ফ্রান্সের প্রধান 
নল, ৭: নদীপথ। রোন নদী (৪৯০ মাইল) 

রর সুইঙ্জারল্যাণ্ডের আল্পস পৰত 
হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থইজারল্যাণড 

€ ফ্রান্সের মধা দিয়া প্রবাহিত 

হইয়া ভূমধাসাগরে পড়িতেছে। 

ফ্রান্সের বিখ্যাত বন্দর মার্শাই 
ইহার মোহভানায় অবস্থিত। ইহার 
উচ্চ অংশ খরস্রোতা বলিয়া সুনাব্য 

নহে। র্লাইন-রোন-খাল দ্বার) 

ইহ1 জার্মানীর রাইন নদীর সহিত 

৬৭নং চিত্র ফ্রান্সের আতাস্তরীণ জলপথ সংযুক্ত । জীন (৪৮০ মাইল) নদী 

বার্গাপ্ডির পর্বতাঞ্চল হইতে উৎপন্ন 

হইয়! পযারীর মধ্য দিয় প্রবাহিত হইয়! ইংলিশ চানেলে পড়িতেছে। মোহানা। 

হইতে ইহা! প্যারী পর্ষস্ত নাব্য । এই পথে বু পণ্য পরিবাহিত হয়। সীনের 

নাব্য অংশ বার্গাণ্ডি খালের সাহায্যে বোনের সহিত এবং রাইন-মার্ন 

খালের সাহাযো রাইনের সহিত সংযুক্ত । সীনেপ উপনদী ইয়োন, মার্ন ও 

ওইজও হ্বনাব্য। ওইজ নদদীপথে প্রচুর কয়ল1 প্যারী পর্যস্ত পরিবাহিত হয়। 
বিস্কে উপসাগরে পতিত লয়ার (১, মাইল) স্ুুনাব্য নদীপথ | ক্যানাল-ত্যু 

সাত্র ছারা সাওনকে লোয়ার-এর সহিত এবং নাস্ভে-ত্রেস্ত খাল দ্বার! 

লায়ার নদ্রীকে ব্রেন্ত-বন্দরের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে । গ্যারন (৫৩৫০ 

মাইল) ও ডরভন ফ্রান্সের হুনাবা নদীপথ | ক্যানাল ছ্যু মির্দি গ্যারকন 
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রোন-এর ভূমধ্যসাগরীয় অংশের সহিত সংযুক্ত করে। বর্তমানে মার্শাই-রোন 
খালের সাহায্যে রোন-নদীর বালিয়াড়ী ধ্বংস করা হইতেছে । এই খাল 
রাইন নদীকে পোর্ড-ছ্য-বুযু, এতাঙ্গ-ক্যারু, এতাঙ্গ-ছ্য-বেয়রু এবং রোভ শ্ররজের 
মধ্য দিয়! মার্শাই বন্দরের সহিত সংযুক্ত করে। 

এই সকল নদী ও ইহাদের বুসংখ্যক উপনদী স্থনাব্য খাল দ্বারা এরূপভাবে 
যুক্ত যে উত্তরে সীন নদীর মোহানায় হাব র বন্দর ও উত্তর-পশ্চিমের ত্ররেন্ত 

বন্দর হইতে অভ্যন্তর ভাগের প্রায় সমন্ত শিল্পবাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলের মধ্য 

দিয়াই দক্ষিণে মার্শাই বন্দর পর্যন্ত জঙ্লপথে যাতায়াত কর। চলে । আবার 
ফ্রান্সের জলপথসমৃত বেলজিয়াম ও জার্মানীর জলপথসমূহের সহিত সংযুক্ত 
থাকায় ইহাদের গুরুত্ব বহুগুণে বুদ্ধি পাইয়াছে। ফ্রান্সের জলপথসমৃহের কয়েকটি 
ক্রটিও রহিয়াছে । (১) আভ্যন্তরীণ নদীবন্দরের অপ্রাচুষ, (২) জলপথে পণ্য 
পর্রিবহনে দীর্ঘ সময় ব্যয়, এবং (৩) স্থল ও জলপথের মধ্যে পণ্য পরিবহনের 
পথ পরিবর্তনের সময় উপযুক্ত স্থযোগ সুবিধার অভাব । ফ্রান্সে ৭০০০ 
মাইলেরও অধিক নাব্য জলপথ রহিয়াছে । 

জার্মানী-_ জার্মানীর আস্তর্দেশিক জলপথসমূহ বিশেষ উন্নত ধরণের । 
দেশের মধ্য দিয়া যে সমস্ত নদী প্রবাহিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে রাইন, 
ওয়েজার, এলব, ওভার, ভিশ্চুলা ও দানিযুব বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 
নদীগুলির সমন্তই স্থুনাব্য। ইঠাঁদের মধ্যে দানিষুব ব্যতীত অন্য সমস্ত নদীই 
দাক্ষণ-পুর্ব দিক হইতে উৎপত্তিলা করিয়। উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত 
হইয়াছে। কিন্তু জার্মানীর পণ্য চলাচলের দিক হইল প্রধানতঃ পুর্ব-পশ্চিম- 
মুখী । এই অন্থবিধাদূর করিবার জন্য নদীগুলিকে খালের সাহাযো সংযুক্ত 
করিয়। পুর্ব-পশ্চিমমুখী জলপথসমূহের স্থষ্টি কর] হইয়াছে । 

রাইন পর্ধংকের নিয় অংশে জার্মানীর শিল্পসমৃদ্ধ ও নিবিড বসতি পুর্ণ রূহ 
অঞ্চলটি অবস্থিত। কিন্তু রাইন নদীটি হল্যাণ্ডের মধ্য দিয় প্রবাহিত হইয়া 
মুক্ত সমুব্রে পতিত হওয়ায় এই নদীপথে পরিবহন ব্যবস্থায় জার্মানী অপেক্ষা 
হল্যাণ্ডেরই অধিকতর স্বিধা হইয়াছে । বূইড শিল্পাঞ্চলের শিল্পসামণ্রী 
জার্মানীর নিজন্ব সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্ঃ রাইন 
নদীকে পুধদিকে প্রবাহিত এমস্ নদীর সহিত এমস্-ডটটমাগ্ড খালের সাহায্যে 

ত্যুক্ত করিয়া! উত্তর সাগরের পহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন কর৷ হইয়াছে। 
রাইন নদীটি পশ্চিম দিকে বেলজিয়াম রাজ্যের মধ্য দিয়! প্রবাহিত মিউজ 
নদীর সহিত খালপথে সংযুক্ত । মিউজ নদীটি আবার ফ্রান্সের অন্তর্গত 
সীন-এর উপনদী মান-এর সহিত এবং খ্্টইন নদীটি ফ্রান্সের রোন নদীর 
সহিত খালের সাহায্যে সংযুক্ত রহিয়াছে । এইভাবে জার্খানী হইতে 
আন্তর্দশিক জলপথে অনায়াসেই বেলজিয়াম), হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে পৌঁছান 

যায়। রাইন-এর উপনদী মেইন লুডউইগ খালের সাহায্যে দানিমুব 



পরিবহন ব্যবস্থা জলপথ ৩২১ 

নদীর সহিত সংযুক্ত হওয়ায় বর্তমানে উত্তর সাগর হইতে বাণিজ্য-পোতসমূহ 
এমস-ভর্টমাও খাল-_রাইন-মেইন-লুডউইগর খাল-_দানিফুব জলপথে কৃষ্ণ সাগর 
পধস্ত পৌছিতে পারে । 

জার্মানীর শিল্পসম্বদ্ধ ও নিবিড় বসতিপুর্ণ মধ্যাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত এলব 
নদীর উভয় তীরে হামবৃর্গ, 
ম্যাগভিবার্গ, ড্রেসডেন 
প্রভৃতি বহু বিখ্যাত শিল্প 
নগরী গডিয়া উঠিয়াছে। 
এই নদীটি ওয়েজার নদী 
ও মিট্রেল্যাণ্ড খালের 
সাহাষ্যে রাইন নদীর সহিত 
সংযুক্ত রহিয়াছে। পূর্বদিকে 
কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয় 
প্রসারিত ওডার নদী এলব 
নদীর সহিত খালপথে 

সংযুক্ত । ওভার নদী আবাব ভিশ্চুলা নদীর সহিত ওডার-ভিশ্চুলা খালের 
সাহায্য সংযুক্ত রতিয়াছে। জার্মানীর সমগ্র উত্তরাঞ্চল ব্যাপি্া খালগুলি 
জালেব ন্টায় বিওুঁত থাকায় উহার! রুষি, বাণিজ্য ও শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের 

সভিত যোগস্ত্র স্থাপন কবিতে সক্ষম হইয়াছে। 
জার্মানীব উত্তরাংশ দিয়] প্রসারিত কিয়েল খাল বাটিক ও উত্তর সাগরকে 

সংযুক্ত কবিতেছে। ইহ1 ৬১ মাইল দীর্ঘ, ৩৮ গভীর এবং ১৪৪" প্রশস্ত । 
১৮৯৫ সালে ইহার খননকাঘ শেষ হয়। এই খালটি জার্মানীর পক্ষে বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ। কিয়েল বন্দর এই খালেব উপর অবস্থিত । বঙ্মানে ইহ1 পশ্চিম 
জার্মান সাধারণতন্ত্র এলাকাব মধ্যবতাঁ। 

রুশিয়।_-এই বহু বিস্তৃত ও সমভূমিপ্রায় দেশটিতে জলপথে পরিবহন 
ব্যবস্থা খিশেষ উন্নতি লাভ করিসম্কাছে ৷ মোট পণ্যেব ১*% জলপথে পরিবাহিত 
হয়। কৃশিয়ায় বমানে ২৪৮,৪০০ মাইল নাব্য জজপথ রহিয়াছে, তবে 

ইহার মাত্র $£ অংশ পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হইভেছে। 

রুশিয়ার নাব্য নদীপথুসমূহের মধো পূর্বদিকে কাম্পিয়ান সাগবে পতিত ভল্না 
এবং ইহাব্র প্রধান উপনদী ওক] ও কাম , দক্ষিণে আজভ সাগরে পতিত ভন 
ও ইহার প্রধান্ শাখা নদী ভোনেধুসু, কষ্ণ সাগরে পতিত নীপার, নীস্টার ও 
দ্বানিযুব ; উত্তরে ত্বিগা উপসাগরে পতিত ডুইন। ও শ্বেত সাগরে পতিত উত্তর 
ডুইনাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইউরোপীয় ক্ুশিয়ার পুর্বভাগের আধ্িক 
উন্নৃতির মূলে রহিয়াছে এই: অঞ্চলের নগ্দীলমূহ। শিকল্পগ্রধান এবং নিবিড 
বসতিপুর্ণ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়াই ইউন্রোপের বৃহত্তম নদী ভল্া (২৪৭০ মাইল) 

২১ 

৬৮ন' চিজ্জ_জামানীর আভ্যন্তরীণ জলপথ 
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ও তাহার উপনদী ওকা ও কামা এবং পেচোরা, উঃ ও পঃ ডূইনা প্রবাহিত । 
তবে নাব্য জলপথ হিসাবে রুশিয়ার * নদীসমূহের কয়েকটি ক্রটিও রহিয়াছে। 
যেক্পপ--(১) শীতকালে নীসমূহ বরফাবুত থাকে এবং বরফ গলিলে নদীসমূহে 
প্লাবন হয়, আবার গ্রীষ্মকালে জলপ্রবাহ হ্রাস পায়। (২) নর্দীপথে বহু 

খরশ্রোত ও বালিয়াড়ি রহিয়াছে । (৩) নদীসমূহের গতিপথ বহুক্ষেত্রেই 
সরল নহে । (৫৪) শ্রেষ্ঠ নদী ভল্লা কাম্পিয়ান সাগরে পতিত হওয়ায় ইহার 
উপষে*গিতা বল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। (৫) উত্তরের নদীসমূহ বিরল- 

বসতিপুর্ণ এবং অন্্নত অংশের মধ্য দিয় প্রবাহিত । এই সমন্ত ত্রটি থাক। 
সত্বেও রুশিয়ার জলপথসমূহ পণ্য পরিবহনে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । 
সম্প্রতি এই নদীসমূহের মধ্যে পরপ্পরসংযোগকারী খাল কাটিয়া! এবং নদী- 
সমূহের গভীরতা সম্পাদন করিয়া ইহাদের উন্নতি বিধান করা হইয়াছে । ভঙ্গ 
নদীপথে এই রাষ্ট্রের প্রায় উ অংশ পণ্য পরিবাহিত হয়। “গ্রেট ভক্গা স্বীম” 
নামক পরিকল্পনার সাহায্যে এই নদীসমূহের উন্নতি বিধান করা হ্য়াছে। 
উত্তর ডুইনা এবং পেচোর] নদী ও লেনিনগ্রাদ বন্দর ভল্নার সহিত থালপথে 
সংযুক্ত । ইহাতে তুন্দ্রা অঞ্চল হইতে রুশিয়ার দক্ষিণ ভাগ পযস্ত নৌ-চলাচল 
সম্ভব হইয়াছে । বাণ্টিক-শ্বেতসাগর খাল, মস্কো-ভদ্না খাল, ভন-ভল্স। খাল 
প্রভৃতির সাহায্যে ইউরোগীয় রুশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পথস্ত 
নৌপথে যাতায়াত করা চলে। মস্কো জলপথসমূহের কেন্দ্রস্থল । খাল ও 
নদীপথে মস্কো বাণ্টিক, শ্বেত, কাম্পিয়ান, আভ্ভ ও কৃষ্ণ সাগরের সহিত 
সংযুক্ত থাকায় মস্কোকে “পঞ্চসমুদ্রের বন্দর” (7০016 01 006 855 5583 ) 
বলা হয়। নীপার নদীতে বাধ দিয়া ইহার পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন 
করা হইয়াছে এবং নীপারের উপনদী বেরেসিনাকে পশ্চিম ডুইনার সহিত 
যুক্ত করায় বার্টিক ও কৃষ্ণ সাগরের সহিত সংযোগ সাধিত হইয়াছে । 

উত্তরাঞ্চল হইতে কাষ্ট, দক্ষিণাঞ্চল হইতে খাগ্শম্য, ডন অববাহিকা অঞ্চল 
হইতে কয়লা, ককেশাস অঞ্চল হইতে কার্পাস ও তৈল, ইউরাল অঞ্চল হইতে 
খনিজ ত্রব্যসমূহ জলপথে মস্কো লেনিনগ্রাদ শিল্পাঞ্চলে আনীত হয়। এশীয় 
রুশিয়ার নাব্য জলপথসমূহের মধ্যে সাইবেরিয়ার ওব ও ইহার শাখানদী 
ইরতিশ, ইনিসি, সেলেঙ্গ! ও আঙ্গারাঁ; লেনা ও আমুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সাইবেরিয়ার নদীসমূহ (১) বিরলবসতিপুর্ণ এবং অনুন্নত অংশের মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত, (২) বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বরফাবুত এবং (৩) পুর্ব-পশ্চিমে 
প্রসারিত না হওয়ায় পণ্য পরিবহনের বিপু উপযোগী নহে। সম্প্রতি ভল্লার 
শাখানদীগুলিকে ওব ও ইরতিশ জলপথের সত এবং ওব, ইনিসি ও লেনার 
পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত শাখানদীসমৃহকে খালের সাহায্যে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা 
ফলবতী হইতে চলিয়াছে। আবার বর্তমানে উত্তরসাগরের সমুন্রপথে 
মার্যানক্কের সহিত ভাডিভস্টকের : সংযোগ সাধিত হওয়ায় এবং উত্তর 



পরিবহন বাবস্থা--জলপথ ৩২৩ 

উপকৃলাঞ্চলে নৃতন নৃতন বন্দর সরি হওয়ায় এই নদীসমূহের গুরুত্বও বুদ্ধি 
পাইতেছে। মধ্য এশিয়ার তারিম, ইউরাল, সির ও আমু নদীই 
উল্লেখযোগ্য । তবে নদীপসমৃহ স্বল্পজলবিশিষ্ট ও বালিয়াড়ি-সংকুল হওয়ায় 
স্থনাব্য নহে কিন্তু সেচকার্ধের সহায়ক । সির ও আমু কতকাংশে নাব্য । 
মধা এশিয়ার সমন্ত নদীই অন্তর্বাহিণী | 

এশির়া__মধ্যভাগের পার্বতাতৃমিই এশিয়ার প্রধান জলবিভাজিক1। 
এই উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হইয়া ন্দীসমূহ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ দ্রিকে প্রবাহিত 
হইতেছে । উত্তর মহাসাগরে পতিত নদীসমূহের মধ্যে ওব, ইনিসি ও লেন 
অধিকাংশ সময় বরফাবৃত থাকায় নাব্য নহে। প্রশাস্ত মহাসাগরে পতিত 
নদীসমূহের মধ্যে আমুব্র, হৌয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়্াং কতকাংশে 
নাধ্য। মেকং ও মেনাম দক্ষিণ চীন সাগরে পড়িতেছে। ভারত মহাসাগরে 
পতিত নদীসমূহের মধ্যে সালুয়েন ও ইরাবতী মাতাবান উপসাগরে ; গঙ্গা ও, 
ব্রহ্মপুত্র বঙ্জোপসাগরে ; সিন্ধু আরব সাগরে ; এবং টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস 
শেষ গতিতে মিলিত অবস্থায় সাত-এল-আরব নামে পারশ্য উপসাগরে 
পড়িতেছে। সালুয়েন ব্যতীত অন্য সমস্ত নদীই সমভূমি অংশে নাব্য। 
অস্তধাহিণী নর্দীগুলির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার তারিম লবনর হ্রদে, ইউরাল 
কাম্পিয়ান সাগরে, সিরদরিয় ও আমুদরিয়া আরল হৃদে, হেলমন্দ হামুন হুদে 
ও জর্ডান নদী মরু সাগরে পড়িতেছে। এশিয়ায় বহু হ্দও রহিয়াছে । 
কাম্পিয়ান, আরল, বলখাস, উরুমিয়া, লবনর, হামুন, মরুসাগরঃ তুজগুল ও 
ভান লবণাক্ত জলের এবং বৈকাল, উলার ও মানস সরোবর স্থাছু 
জলের হ্দ। পরিবহন কাধে নদী ও থাল পথের বাবহার চীন ও ভারতেই 
অধিক । 

চীন-__দেচ কাধ ও পণ্য পরিবহনে চীনের লদদীসমৃহ সবাধিক উল্লেখযোগ্য । 
হোয়াংহে?, ইয়াংসিকিয়াৎ ও সিকিয়াং এই তিনটিই চীনের প্রধান নদী । এই 
নদীগুলির সমস্তই পশ্চিম হইতে পুবে প্রবাহিভ। চীনের দীধতমা নদী 
ইন্মাংলি (৩৬০০ মাইল) তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র মধ্য চীনকে 
বিধৌত করিয়। প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িতেছে । এই নদীর অববাহিক। 
অতিশয় উর্বর এবং চীনের প্রায় অর্ধেক অধিবাসীই এস্থানে বাস করে। এই 
নদী সমৃদ্র হইতে প্রায় ১৬০* মাইল পর্যন্ত স্থনাব্য। কৃষিজ ও বনজ সম্পদে 

' সমৃদ্ধ চীনের অভ্যন্তরভাগের ইহাই একমাত্র বাণিজ্য পথ । ইউনান মালভূমি 
হইতে উৎপন্ন হইয়া সিকিয়াং চীনের দক্ষিণ অংশ বিধৌত করিয়া চীন সাগরে 
পড়িতেছে । এই নদী মোহানা হঁউতে প্রায় ১*০* মাইল নাব্য। কুয্পেনলুন 
পবত হইতে নির্গত হইয়া! ছোয়াংছে! বা গীতনঘ্দী (২৭*০ মাইল ) চীনের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইম়। পেচিলি উপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার নিম্ন অংশ 
উত্তর চীনের প্রধান নদীপথ। ইহ পীতবর্ণ পলল আনয়ন করিয়া নদীগর্ত 
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পুর্ণ করে এবং মধ্যে মধ্যে গতিপথ পরিবর্তন করে। ইহার প্রবল বন্তায় দেশ 
প্লাবিত হওয়ায় এবং কয্সেকবার ইহার গতি পরিবর্তনের ফলে লক্ষ লক্ষ 
লোকের জীবন-নাশ ও আবাসস্থল ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া ইহাকে “চীনের ছুঃখ”» 
বল! হয়ব । এই নদী স্থনাব্য নহে । নদীসংষোগকারী নাব্য খালের সংখ্যার 
দিক হইতে চীনদেশ পৃথিবীতে অপ্রতিছন্বী। এই দেশে ২৫,০০ মাইল নাব্য 
খাল রহিয়াছে । বাণিজ্যপোত চলাচল, জলমেচ ও জলনিফ্ষাশন প্রভৃতি কার 
এই খালগুলির সাহায্যে পরিচালিত হয়। ৬৬ মাইল দীর্ঘ *গ্র্যাণ্ড খাল'ই 

চীনের দীর্ঘতম নাব্য খাল। ইহ] ইয়াংসিকিয্াং ও হোয়াংহোৌ-র বদ্বীপকে 
সংযুক্ত করিয়াছে। 

ভাব্তেরর আন্তর্দেশিক জলপথসমুহ 
( 11019779 7957578550৫ 11009 ) 

ভারতে রেলপথের পরেই আস্তর্দেশিক জলপথের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য । 
ভারতে মোট ৮০** মাইল সথনাব্য নদীপথ এবং ১২০০০ মাইল স্থনাবা খালপথ 
রহিয়াছে । ন্দীপথপমূহ উত্তর ভারতে এবং খালপথসমূহ পশ্চিমবঙ্গ ও 
মান্রাজেই প্রধানতঃ বিস্তৃত। তবে জলপথে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ অতি 
সামান্য । 

পণ্য পরিবহন কার্ধে আস্তর্দেশিক জলপথসমৃহ ভারতের উত্তর-পুর্ব অঞ্চলে, 
বিশেষতঃ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার 
করে। আসাম ও কলিকাতার মধ্যে পরিবাতিত ২৫ লক্ষ টন পণ্যের প্রায় 
অর্ধাংশই আন্তর্দেশিক জলপথে পরিবাহিত হইয়া থাকে । দক্ষিণ ভারতের 
কেরালা রাজ্যেও আন্তর্দেশিক জলপথসমূহ পণ্য পরিবহন কার্ষে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এ রাজ্যের জলপথসমূহ দেশাভ্যন্তরের 
সহিত উপকূলাঞ্চলের বনু অপ্রধান বন্দরের এবং প্রধান বন্দর কোচিনের 
সংযোগ সাধন করিতেছে । উড়িস্যার বদ্বীপাঞ্চলে আস্তর্দেশিক জলপথসমূহ 
পণ্য পরিবহনের একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদঞ্চলের 
কেন্ত্রপাড়া ও তালডাণ্ডা খাল এবং উভ্ভিষ্যার উপকৃলাঞ্চলের খাল বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মাদ্রাজ ও অন্কপ্রদেশের পণ্য পরিবহন কাযেও আতস্তর্দেশিক 
জলপথ-সমূহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গ৷ উত্তর ভারতের প্রধান নাব্য নদনদ্ী । উত্তর ভারতের 
নদদীসমূহ সারাবৎসরই তুষার-গল! জল ও বৃষ্টির জলে পুর্ণ থাকে । ইহারা দীর্ঘ 
ও অল্প শ্রোতযুক্ত হওয়ায় নৌ-চলাচলের ৰি€ষ উপযোগী । ইহাদের ঢালগুলি 
সুষ্পষ্ট), তবে ইহারা মধ্যে মধ্যে গতিপথ পরিবর্তন করিয়া থাকে । 

. শ্বজ। (১৫** মাইল )-_ইহ! হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হইতে বাহির হইন্া 
হরিদারের নিকট লমতলভূমিতে প্রবেশ করে, পরে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের 

চে 

রঙ 
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মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া রাজমহল পাহাড়ের নিকট পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে 
এবং মুশ্রিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট ভাগীরথী ও পদ্মা নামে যথাক্রমে 
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পুর্বে প্রবাহিত হইয়া! মোহানায় বন্ীপ স্থ্টি করতঃ বঙ্গোপসাগরে 
পতিত হয়। ভাগীরথীর নিম্ন অংশের নাম হুগলী নদী। গঙ্গার অববাহিক। 
অতিশয় উর্বর। এই নদী মোহান৷ হইতে বহুদূর পর্বস্ত নাব্া। সমভূমিতে 
ইহার দক্ষিণ তীরে যমুনা ও উহার উপনদী চম্বল ও বেতোয়। এবং শোন নদ 
আর বাম তীরে রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্থরা, গণ্ডক, কুশী এই কয়টি উপনদীঁ 
আছে। এই উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা ও ঘর্থর] বহুদূর পর্যস্ত এবং শোন, 
গোমতী ও গগুক কিছুদূর পধন্ত নাব্য। গঙ্গার তীরে হরিদ্বার, ফরক্কাবাদ, 
কনৌজ, কানপুর, এলাহাবাদ, মির্জাপুর, কাশী, গাজীপুর, পাটন, ভাগলপুর, 
প্রভৃতি নগর, যমুনার তীরে দিল্লী, মথুরা, আগ্রা ও এলাহাবাদ এবং , 
ভাগীরথীর তীরে মুশিদাবাদ ও কলিকাতা অবস্থিত। নদীপথে পণ্য পরিবহন 
ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্ত ভাগীরথী, গণ্ডক, কুশী, শোন, ঘর্থর1 ও যমুনা! নদীর 
নাব্যতা বুদ্ধি করা একা স্ত কতব্য। 

ব্রক্মপুত্র ( ১৬৮০ মাইল )-এই নদ তিব্বতের মানস সরোবর হইতে 
নির্গত হইয়া তিব্বতে সানপে1 নামে সুদূর প্রবাহিত হইবার পর আলামের 

“উত্তর-পূর্ব কোণে সদিয়া নামক স্তানে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে । আসামের 
মধ্য দিয় প্রথমে পশ্চিম ও পরে সমকোণে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া দুইটি শাখায় 
বিভক্ত হইয়। পুর্ব-পাকিস্তানের“ঘধ্য দ্যা বঙ্গোপসাগরে পডিতেছে । উহার 

প্রধান প্রধান উপনদীসমূহের মধ্যে দক্ষিণতীরের স্থবর্ণভ্ী, মানস, তোর্সা, তিস্তা, 
' করতোয়া, এবং বামতীরের ডিবং, লোহিত, ডিহং ও ধনঙ্ী উল্লেখযোগ) । 
তিব্বতে সানপো, উঃ পুঃ আসামে ভিহং এবং নিম়তর অংশে ব্রহ্মপুত্র এই 
তিন নামে ব্রহ্ধপুত্র পরিচিত । ইহ মোহানা হইতে ডিক্রগড় পধনস্ত ৮*০ 

মাইল স্থনাব্য। ব্রহ্মপুত্রের তীরে ডিক্রগড়, তেজপুর, গৌহাটা, গোয়ালপাভা, 
ধুবড়ী প্রভৃতি ; লোহিতের তীরে সদদিয়া; তোর্সার তীরে কুচবিহার এবং 
তিস্তার তীরে জলপাইগুডি অবস্থিত। নৃতন নূতন দ্বীপ ও বালিয়াড়ির 
ংগঠন এবং বর্ধাকালে প্রবল শ্রোত ত্রক্ষপুত্র নদে নৌ-চলাচলের অস্থৃবিধার 

স্থষ্টি করে। | 

দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহেক্। মধ্যে নর্মদা ও তাথ্বী পুব হইতে পশ্চিম 
দিকে প্রবাহিত হইয়। কাম্থে উপসাগরে এবং গোদাবরী, রুষ্া, কাবেরী ও 
মহানদী পশ্চিম হইতে পুর্বদিকেঞ্জ্িবাহিত হইয়। বঙ্গোপসাগরে পতিত্ত 
হইতেছে । দক্ষিণ-ভারতের নদীসমূহ বরফ-গলা জলে পুষ্ট নহে, সেইজন্য 
গ্রীষ্মকালে ইহারা প্রায়ই শীর্ণ বা শুধ হইয়া যায়। আবার বর্ষাকালে ইহার! 
অত্যস্ত খরশ্রোতা হয় বলিয়! নাব্য নহে । নদীগুলি দৈর্ধ্যেও অপেক্ষাকৃত ছোট ; 
ইহাদের গতিপথ নিদিষ্ট কিন্ত ঢাল সুস্পষ্ট মিহে । ইহারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের 
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বিশেষ উপযোগী । নর্মদ্] মহাকাল পর্বত, তাগ্ডী মহাদেব পর্বত, গোদাবরী 
( মহারাষ্ট্র ও অন্ধরাজ্য ), কৃষ্ণ ( মহারা্র ও অন্ধরাজা ) ও কাবেরী (মহীশূুর 
ও মাদ্রাজ ) পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে এবং মহানদী (মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর 
ও উড়িস্যা ) সাতপুর! পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে । প্রাণহিতা ( পেনগঞ্জা, 
ওয়ার্ধা ও বেনগঙ্গার মিলনে উৎপন্ন ), ইন্্রাবতী ও মঞ্জীরা গোদাবরীর ; ভীমা 
ও তুঙ্গভত্রা কৃষ্ণার ; সিমলা, হেনাবতী ও অমরাবতী কাবেরীর এবং বৈতরণী 
ও -ব্রাক্ষণী মহানদীর প্রধান উপনদী। ইস্ঃ ছাড়া উত্তর পেনার ও দক্ষিণ 
পেনার নামে আরও ছুইটি নদী মহীশৃরের পর্বতাঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া 
পুর্বঘাটের মধ্য দিয়! বহিয়া! বঙ্গোপসাগরে পতিত হইতেছে। নর্সদার তীরে 
জব্বলপুর ও ব্রোচ; তান্তীর তীরে স্থরাট; মহানদীর তীরে সম্বলপুর ও 
কটক; গোদাবরীর তীরে রাজমহেন্দ্রী ; কৃষ্ণার তীরে সাতারা ও বেজওয়াডা। 
এবং কাবেরীর তীরে ত্রিচিনপল্লী ও কুম্তকোণম শহর অবস্থিত । 

ভারতে নল্লীসংযোগকারী খালসমূহও জলপথে পরিবহন-ব্যবস্থার বন্ড 
স্থবিধা করিয়া দিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে ইস্টান ও সাকু'লার খাল 
( পুর্ববজেও বিস্তৃত ), উত্তর প্রদেশে হরিদ্বার ও কানপুরের মধ্য গঙ্গানদীর 
খাল, মান্রাজে কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর সংষোজক বাকিংহাম খাল, গোদাবরী, 
রুষ্ণা, কুনুলি-কুভাপ্পা খাল এবং উডিম্তার উপকূলবর্তী খাল এবিষয়ে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । উড়িস্তা-উপকুলের এবং মাদ্রাজ ও মহানদীর বদ্বীপাঞ্চলের 
খালসমূহের পরম্পর সংযোগ সাধনের দ্বারা কলিকাতা হইতে মান্রাজ পযন্ত 
খাল-পথে নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা কর! বিশেষ প্রয়োজন । 

ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত “সেপ্টাল ইরিগেশান আও পাওয়ার 
কমিশন” নামক সংগ্বাটি ভারতীয় নদীপথসমূহ্ের সম্যক উন্নতি বিধান কল্পে 

নিযুক্ত রহিয়াছে । প্রথম পরিকল্পনার কার্কালে ১৯৫২ সালে “দি গঙ্জা- 

ব্রহ্মপুত্র ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট বোর্ড” নামক একটি সংস্কা এই দুইটি নদীপথের 
উন্নতিকল্লে কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম 
রাজ্য সরকার সমূহের যৌধ প্রয়াসে স্থাপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনার, 
কার্ধকালে অন্ধপ্রদেশ ও মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্গত বাকিংহাম খালের উন্নতি 

সাধন, কেরালা রাজোর অন্তর্গত পশ্চিম উপকূলের খালটির বাডাগাডা 
হইতে মাহে পর্বস্ত প্রসারণ, “জয়েপ্ট স্বীমার কোম্পানীজ”কে উহাদের 
পণ্যবাহী নৌ-বহরের সংস্কার সাধন কল্পে সরকার কর্তৃক ২ কোটি টাকা 
আঘিক সাহায্য দান এবং গঙ্গা-্্পুত্র পে নৌচলাচলের উন্নতি সাধন প্রভৃতি 
কার্য সম্পূর্ণ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্কালে ১০ বংসরে 
আস্তর্দেশিক জলপথসমূহের উন্নতি কল্পে মোট ব্যয় হয় প্রায় ১ কোটি টাকা । 

আতন্তর্দেশিক জলপথসমূহের নানাবিধ সমস্তা সম্পর্কে “ধি ইনল্যা্ 
ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কমিটি” নামক একটি সমিতি ১৯৫৯ সালে একটি তথ্যপ্র্ণ 
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বিবরণী এবং আস্তর্দেিশিক জলপথ সমূহের সামশ্রিক উন্নতি কল্পে একটি 
দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা পেশ করেন । এই সমিতি কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থপারিশগুলির 
পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালীন কার্ধসূচী গৃহীত হইয়াছে । এই 
পরিকল্পনা! কালে পাখুতে একটি আস্তর্দেশিক বন্দর স্থাপন এবং দামোদর 
পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত খাল সমূহের নাব্যস্তা] বুদ্ধি কল্পে “জয়েন্ট স্থীমার 
কোম্পানীজ”কে অধিকতর আধিক সাহাধা দান কর? হইবে ; আস্তর্দেশিক 
জলপথে পরিবহন ব্যবস্থার উপদেষ্টা সংস্থা্ূপে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপন 
করা হইবে; ব্রহ্মপুত্র ও হুন্দরবনাঞ্চলের জন্য মৃত্তিক। খনন যন্ত্র ও কয়েকটি 
মোটরলঞ্চ ক্রয় কর] হইবে; প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারণ করা হইবে ; গৌহাটির 
নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদের যে অংশে ভাটার সময় জল থাকে না তাহার 
উন্নতি বিধান করা হইবে; এবং স্ুন্দরবনাঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে নৌকা! 
গুণ টানিয়! লইবার একটি পরিকল্পন| গৃহীত হইবে। কেরালা রাজ্যের 
পশ্চিম উপকূলের খালটির উন্নয়ন ও অধিকতর প্রসারণ, উড়িষ্যার তালডাগ্া 
৪ কেন্দ্রপাড়া খাল ছুইটিপ উন্নয়ন, রাজস্থান খালের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রভৃতি 

কাধন্থচীও গৃহীত হইবে । এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলঘ্বন করিতে প্রায় ৭:৫ 
কোটি টাক বায় হইবে বলিয় অনুমিত হইয়াছে । বর্তমান অবস্থায় ভারতের 

জলপথসমূহের অধিকতর উন্নতি সাধিত হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত 
হইবে বলিয়। আশা করা যায় । 

সমুদ্রপথ (09০98 206৪ ) 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধানতম অংশই সমুদ্রপথে পরিবাহিত হইয়া 
থাকে । সমুদ্রপথের কয়েকটি স্বাভাবিক স্থবিধা রহিয়াছে £₹ উপকূল সন্নিহিত 
সমুদ্রাঞ্চল বাতীত সমুদ্রপথে সকল জাতিরই সমান অধিকার আছে। আবার 
সমুদ্রপথের নির্নাণ ও সংরক্ষণ ব্যয় 'একেবারেই নাই বলিয়] সমুদ্রপথে পণ্য 
পরিবহনের বায় অতি সামান্য ৷ 

পৃথিবীর পণ্যবাহ্থী নৌবহর €৬৬০:195 11৩1:0159106 17%1512785)--- 

পৃথিবীর পণ্যবাহী নৌবহরের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য কয়েকটি সংজ্ঞার 
( 16205) ব্যবহার করা হইয়া থাকে । যথা(১) “কার্গো টনেজ' 
( 08780 7[0218£6 ) বলিতে পরিবাহিত পণ্যের ওজন বুঝাইয়! থাকে । 
এই ওজন সাধারণতঃ গুরুটন (10906 6০7 ) বা লঘুটন (90076 0০0 )-এ 

প্রকাশ করা হয়।১ (২) “ডেডওয়েট টনেজ' (10620651806 এ 010179£6, 

[0৮/") বলিতে জাহাজটিং্প্র্বাধিক যে পরিমাণ পণ্য বহন করিতে সক্ষম 

তাহাকে বুঝাইয়াথাকে । (৩) গ্রোস রেজিস্টার্ড টনেজ? (31035 [.৪515- 

6৪76৫ 7:001585) তে) বলিতে জাহাজের অন্তর্গত মোট স্থানকে 

১ 1008 (07২২৪ পাউও, ৪1301 (00--২**০ পাঁউগ্ু। 



৩২৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

বুঝাইয়া থাকে । প্রতি ১০* ঘন ফুট স্থানকে ১ টন পণ্যের সমান বলিয়া ধর 
হয়। (৪) 'নীট রেজিস্টার্ড টনেজ? (50 চ:651566:50.10275856, ২) 

বলিতে এপ্ডিন, নাবিকদের থাকিবার ঘর প্রভৃতি দ্বার] অধিকৃত স্থান বাদ 
দিয়া কেবলমাত্র যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের উপযোগী মোট স্থানকে বুঝাইয়' 
থাকে । (৫) *ডিস্প্রেস্মেণ্ট টনেজ? (10150180600) 70171786) বলিতে 

পরিপূর্ণর্ূপে পণ্য বোঝাই জাহাজটি যে পরিমাণ জল অপসারণ করে তাহাকে 
বুঝাইয়! থাকে । অপসারিত প্রতি ৩৫ ঘনফুট জলকে ১ টন পণ্যের সমান 

বলিয়া ধর] হয় । 
লয়েডের হিসাব হইতে (11055 7২০£156651) জানাযায় যে ১০০ ভ্রমর 

অনধিক স্যানযুক্ত জাহাজগুলি বাদে ১৯৫০ সালে পৃথিবীতে মোট জাহাজের 
পরিমাণ ছিল ৮৪,৫৮৩,১৫৫ ভরে । ইহার মধ্যে একযোগে যুক্তরাষ্ট্র ও 
যুক্তরাজ্যের অধিকারে ছিল ৫৪০০ এবং একক বিচারে কেবলমাত্র যুক্তরাজোর 
অধিকারেই ছিল ২২%। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পরেই এ বিষয়ে স্কান ছিল 
নরওয়ে, পানামা, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী, 
জাপান ও ইতালীর অধিকারে জাহাজের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায়। 

সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় যে জাহাজ চালনায় খনিজ তৈলের বাবহার 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে । অবশ্তঠ বাম্পচালিত জাহাজের 

পরিমাণ আজও প্রায় অর্ধেকের অধিক | পালতোল। জাহাজের প্রচলন এক 
প্রকার নাই বলিলেই চলে। | 

সমুদ্রপথে পরিবহন কাধে ব্যবহৃত জাহাজগুলিকে (সাধারণতঃ ৪০০০ 
০-এর অধিক স্থান যুক্ত ) সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া 
থাকে | €১) ক্যাম্প? (0:5290) বা পণ্যবাহী জাহাজ--এইগুলি স্রনিদিষ্ট 
সময় তালিকা বা পথ অন্তসারে ন1 চলিয়া যেখানে যে সময়ে প্রয়োজন পণ্য 
পরিবহন করে। এই শ্রেণীর জাহাজগুলির মোট পরিমাণ ৫,০০০১০০০ 
ব7-র অনধিক | (২) “লাইনার? (1061) বা যাত্রী ও পণ্যবাহী জাহাজ-__ 
এই জাহাজগুলি স্থনির্দিষ্ট সময়, তালিকা ও পথ অচ্সরণ করিয়া চলিয়! থাকে । 

সমুদ্রপথে পরিবাহিত যাত্রী ও পণ্যের ৮০%এরও অধিক বতমানে এই শ্রেণীর 
জাহাজের দ্বারাই পরিবাহিত হইয়। থাকে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জাহাজ- 
গুলি ৬০০০০ণ-র অধিক স্থানযুক্ত হইয়। থাকে | ১৯৫০ সালের লয়েডের 
হিসাব হইতে দেখা যায় যে পৃথিবীর ৮টি “লাইনার'-এর প্রত্যেকটি ৩*,০ ০০ 
9%২7-র অধিক স্থানযুক্ত এবং ৫৩টির প্রত্যেকটি ২০,০০* এন তইতে 
৩০১০০০, তের মধ্যে । বুহদায়তন লাক্ছিনার'গুলির ৬৫%ই (৩৯টি) 

ব্রিটেনের অধিকারে ছিল। 
সমুদ্রপথ নির্বাচিনে ভৌগোলিক প্রভাব (36088195108] ০৫০৪ 

9££200578 6155 521606010 ০0£ ০০6819 £০০০৪)-_-অগাধ সমুদ্রের মধ্যে 
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জাহাজ চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট পথ আছে । সাধারণত: এক বন্দর হইতে অন্য 
বন্দরে যাইতে বাণিজ্যপোতসমূহ “বুহৎ বৃত্তপথ'” ( £586 01016 10565 ) 

অনুসরণ করে; কারণ পুথিবী-পুষ্ঠে যে-কোন দুইটি বিন্দুর বিভিন্ন সংযোগরেখার 
মধ্যে বৃহৎ বৃত্তাংশের দৈর্ঘাই সর্বাপেক্ষা অল্প । কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এই পথ 

অন্থসরণের স্বযোগ হয় না; অল্প হইলেও এই পথে অবস্থিত অঞ্চলসমূনে পণ্য 
ও কয়ল1 বা খনিজ তৈলের অভাব থাকিতে পারে ;$ কোথাও কোথাও এক্প 

পথ বৎসরের মধ্যে দীর্ঘকাল বরফে মাচ্ছন্্র থাকে ; স্থানে স্থানে আবার থাকে 
বাতা ও কুজ্বাটিকার প্রাছুর্ভাব, প্রতিকূল সমুদ্রকআোত এবং মক্ষভূমির অবন্ঠান । 
এই সমস্ত কারণে সামৃদ্রিক বাণিজাযপোতসমূহ বুহ্ধৎ বৃত্তপথ হইতে বিচ্যুত হইয়' 
এঁ পথের নিকটবর্তী যে সমস্ত অঞ্চলে পণা ও কয়লার প্রাচুধ রহিয়াছে এবং 

যে পথ নাত্যা, কুয়াশা, সমুদ্রশ্রোত প্রভৃতি প্রতিকূল প্রারুতিক প্রভাব হইতে 
মুক্ত সেই পথেই পারচালিত হয় । 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ (11175011581 006810 1০90:695 ) £ 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুদ্রপথ হইল-_ 

(ক) উত্তর আটলান্টিক পথ (7010) 2 6181065০ ০০০ )--পরি- 

বাহিত পণা, যাত্রী ও ডাক চলাচলের পরিমাণ অন্ুযায়ী বিচার করিলে, এই 
পথটির গুরুত্ব ভইয়া দাড়ায় সর্বাধিক । ইহ| ইউরোপের পশ্চিম উপকূল এবং 
উত্তর আমেরিকার পুর্ব উপকূলের মধ্যে বিস্তত। এই পথে ক্যানাডা ও 

যুক্তরাষ্ট্র হইতে বনজ ও প্রাণিজ দ্রব্য, গম, ভূট্রা, ভামাক। খনিজটতৈল: আযাস্- 
বেস্টস্, লৌহ ও ইম্পাত, তার, রৌপ্য, এযালুমিনিয়াম, কার্পাস, মত্ত, ফল 
প্রভৃতি দ্রব্য ইউরোপ মহাদেশে রপ্তানী এবং ইউরোপ হইতে শিল্পজাত 

প্রব্য আমেরিকায় আমদানী হয়। তবে সম্প্রতি ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে 
শরমশিকল্প প্রসার লাভ করায় এখন আর ইউরোপ হইতে এদিকে শ্রমশিল্পজাত 
দ্রব্য বেশি চালান আসেনা। এই পথে বাণিজ্যে নিযুক্ত বন্দরগুলির মধ্যে 

ইউরোপের গ্লানগো, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, সাদাম্পটন, লগ্ডন, আমস্টা রডাম, 
বটারভাম, ভামবু্গ, ব্রিমেন, আসন্তোয়ার্প, লা ভেবর, শেরবুর্গ ও লিসবন ; এবং 

উত্তর আমেরিকার কুইবেক, মণ্ট্ীল, হ্ালিফ্যাক্স, সেপ্ট জন, বোস্টন, নিউ 
ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাণ্টিমোর, চার্লস্টন, গ্যালভেস্টন এবং নিউ অরলিয়' 
[বিশেষ উল্লেখযোগা | 

উত্তর আটলান্টিক পথের দ্রুত উল্লতির কারণ__(১) এই পথের প্রায় সমস্ত 
বন্দরই একটি বুহৎ বৃত্তাংশে অবাস্থত বলিয়া বাণিজাপোতগুলি হুম্বতম পথ 

অন্থসরণ করিবার সুযোগ পায়। ই) আটলা্টিক সমুদ্রপথে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
ছ্বীপপুণ্ধ অথব। মগ্রভূমির সংখ্যা অল্প। (৩) এই পথের অস্তর্গত বন্দরসমূহ 
স্বাভাবিক ও উতরুষ্ট। (৪) এই পথের উভয় প্রান্তেই প্রচুর কয়ল। পাইবার 
ক্ববিধ। আছে। (৫) এই পথের উন্য় প্রান্তে অবস্থিত দুইটি অংশেরই 
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লোকরসতি ঘন, অপ্িবানীদের জীবনমান উন্নত এবং বিনিময়যোগা পণ্যের 
পরিমাণও অধিক । 

(ঘ) ভূমধ্যসাগর-ম্ুয়েজখাল-ভারতমন্থাসাগর পথ (1069160619- 

156810-50162-4518610 [২০০০ )--পরিবাহিত পণ্া ও যাত্রী চলাচলের 

পরিমাণ বিবেচনা করিলে এই পথটিকে উত্তর আটলা্টিকের পথের পরেষ্ঠ স্থান 

দিতে হ্য়। এটি উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর ও পুর্ব আফ্রিকা, 
মধ্যপ্রাচ্য ও সুদুর প্রাচ্যের দেশগুপি এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের মধ্যে 
ংযোগ রক্ষা করিতেছে । পৃথিবীর অন্য কোন সমুদ্রপথই এত অধিক সংখ্যক 

দেশের মধ্য যোগন্ত্র স্কাপন করে নাই । 

এই পথে বাণিজাপোতগুলি লগ্ন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বন্দর হইতে 

যাত্র। করিয়। জিত্রান্টার, মাণ্টা ও সৈয়দ বন্দরের মধা দিয় স্বয়েজখাল অতিক্রম 

করিয়! প্রথমে স্্য়েজ বন্দরে এবং পরে লোহিত সাগর অত্তিক্রম করিয়া এডেন 

বন্দরে আসিয়া! পৌছে । এডেন হইতে এই পথের প্রধান শাখা (কখন কখন 
বোন্বাই হইয়া ) কলম্বে। পর্যস্ত যায় এবং অপর শাখা আফ্রিকার পুব উপকূল 
ধরিয়া মোগ্বাসা, ডার-এস-সালাম ও মোজাস্থিক হয়] ভারবান পথস্ত পৌছে । 
কলম্বো হইতে এই পথের এক শাখার গতি কলিকাতায়; 'আর এক শাখা 

ফ্রীম্যাণ্টল ও মেলবোর্ন হইয়া সিডনী এবং সেখান হইতে নিউজীলাগ্ডের 
ওয়েলিংটন বা অকল্যাণ্ড গিয়া পৌছিয়াছে ২ অপর আর 'একটি শাখা গিয়ান্ছে 

সিঙ্গাপুর হইয়। হংকং ও সাংহাই এবং আরও একটি শাখা গিয়াছে রেঙ্গুন পযস্থ । 
এই পথে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীলাগ ও প্রাচোর বিভিন্ন দেশ 

হইতে চা, রেশম, পাট, ততিলকীজ, চর্ম, ধাতু আকরিক, দুগ্ধজাত দ্রব্য, পশম, 
শ্ শা হি টি হি চি 

৬৯ নং চিত্র--পৃথিবীর প্রধান প্রধান সমুন্পথ 

মাংস, গম, ময়দা, মগ্য, গঁদ, ন্বর্ণ, তাত, শর্করা, তামাক, রবার, খেছুর। মুক্তা, 

খনিজ তৈল, কফি, সয়াবিন, রাং, লবঙ্গ, হস্তিদন্ত, চাউল, সেগুন কাষ্ট, 
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নারিকেলের শাস, মশলা গ্রভৃতি নানাবিধ খাগ্যপ্রব্য ও কাচামাল ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয় এবং ইউরোপ হইতে এই সমস্ত দেশে শিল্পজাত 
দ্রব্যাদি আমদানী ভয়। কুষ্ণলাগর ও ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ বন্দরগুলিও এই 
পথে আমদানী-রপ্রানী বাণিজ্য চালাইয়া থাকে । এশিয়া! মহাদেশের অন্তর্গত 
বিভিন্ন দেশগুলির বাণিজ্যিক পণ্যও এই পথেই পরিবাহিত হয়। 

জিত্রাণ্টার, সৈয়দ, এডেন, কলিকাতা, কলদ্ঘেো, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বন্দর 
হইতে জ্কাহাজে কয়ল।] বোঝাই করিবার স্বিধা থাকায় এই বাণিজ্য পথটির 

দ্রুত শ্রবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে । 
স্থয়েজখাল-পথে জাশ্াক্ত চলাচলের জন্য উচ্চহারে শুদ্ধ দিতে ভয় বলিয়! 

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজ্ীল্যাগুগামী অল্পমূলোর গুরুভার পণ্যসমূহ সাধারণতঃ 
উন্তঘাশ1 অন্তরীপ-পথে পরিবাহিত হয় । অনেক ক্ষেত্রে বহু যাত্রী যাতায়াতের 
বায় লাঘবের জন্য অস্তরীপ-পথেই অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাগ্ড গিক্া থাকে । 

(গ) আটলাণ্টিক-পানামা-প্রশান্তমহাসাগর পথ € 40157760- 
781718178-7801670-7২0866 )-_-এই পথ প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের পুর্ব উপকূলের 
দেশগুলির সহিত পানামা খালের মারফৎ অস্টেলিয়!, নিউজীল্যাণ্ড, জাপান, 
চীন এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের দেশগুলির সংযোগ 

সাপন করে। এই পথে পেরুর লিমা ও চিলিব ভ্যালপ্যারাইসে। বন্দবের 
সভিত ইউরোপের বন্দরগুলিব বাণিজ্য চলিয়া থাকে । এই পথে পরিবাহিত 
পণোর মধ্যে রেশম, চা, শর্কর], শণ, তৈলবীক্ষ, কার্পাস, ধাতৃদ্ছব্য, যন্ত্রপাতি, 
কাষ্ট, কাষ্টমণ্ড, পশুলোম, গবাদি-পশ্ু, গম প্রভৃতিই প্রধান । নিউইয়র্ক, কোলন, 
সানডিযাগো, ভানকুভার, প্রিন্স রূপার্ট, ক্যালাও এবং অকল্যাণ্ড এই পথের 

অন্তর্গত উল্লেখযোগা বন্দর । 

(ঘ) উত্তমাশ। অন্তরীপ পথ ( 08706 7২০৩০)-_- এই পথ উত্তর-পশ্চিম 

ইউরোপ, আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের 
মধ্যে বিস্তৃত । ম্যাডিরা অথবা ক্যানারী দ্বীপ হইতে এই পথের বাণিজ্য- 

পোতসমৃহ কয়লা বোঝাই করে। এই পথে আফ্রিকা হইতে তালটতৈল, 
রবার, গঁদ, তন্ভিদস্ত, কার্ট, চর্ম, ম্বর্ণ, ভীরক, কোকো, তাত্র, উট-পাখীর পালক 
প্রশ্নতি এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজাল্যাও্ড হইতে গম, ভুট্টা, পশম, দুগ্ধজাত দ্রবা, 
স্বর্ণ, ফল প্রভৃতি দ্রব্য ইউরোপে যায় এবং ইউরোপ হইতে বস্ত্র, লৌহ ও 
ইম্পাতজাত দ্রবা, কয়লা এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এই সমস্ত দেশে 
আমদানী হয়। তবে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ অতি সামান্য । এই পথে 

বাণিজ্যে নিযুক্ত বন্দরগুলির ধ্যে ইউরোপের লগ্তন, লিভারপুল, কাডিফ, 
সাদ্রাম্পটন, আস্তোয়ার্প, সোয়ানসী, লা হাব্র, লিসবন, আযাসেন্সন ; আফ্রিকার 
পোর্ট এলিজাবেথ, ইস্টলগুন, কেপটাউন$ এবং অস্টেলিয়ার এ্যভিলেড, 
মেলবোন, সিড্নী ও ব্রিসবেন বিশ্রেষ উল্লেখযোগা । 
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(ও) দক্ষিণ আটলান্টিক পথ (9০805 4১61897760 ৪২০৪৫০)--এই পথ 

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বন্দরসমূহকে প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকার 
উত্তর ও পুর্ব উপকূলের হ্যাভানা, ভেরাক্রুজ, পানাদ্থবুকো, বেহিয়া, ট্যাম্পিকো।, 
রায়ো-ডি-জেনেরো, স্যাণ্টোমা, বুয়েনস আয়ার্স, মণ্টেভিডো৷ এবং রোজারিও 
বন্দরসমূহের সহিত সংযুক্ত করিতেছে । এই পথে অধিকাংশ বাণিজ্যপোতই 
ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ এবং ম্যাডিরাতে কয়লা বোঝাই করে । দক্ষিণ আমেরিকার 
বিভিন্ন দেশ হইতে শর্কর1, কলা, কফি, কোকো, রবার, গম, পশম, মাংস, চর্ম, 
তিসি, কাষ্ট, কার্পাস, তামাক, রৌপ্য, হীরক, গবাদি পশ্ত প্রভৃতি এই পথে 
ইউরোপে ধায় এবং ইউরোপ হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য দাক্ষণ আমরিকা 
ও ইনার নিকটবতাঁ অঞ্চলসমূহে আমদানী হইয়া আসে। এই পথে অতি 
সামান্ত পরিমাণ পণ্য চলাচল করে। 

! দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের পুর্বদিকে আফ্রিক ও পশ্চিমদিকে দক্ষিণ 
আমেরিক1 অবস্থিত । এই উভয় মহাদেশই ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্রন্নত এবং 

উভয় দেশেরই উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রায় অনুরূপ । ইহার ফলে এই উভয় মহাদেশের 
মধ্যে বিনিময়যোগা পণ্যের একাস্ত অভাব। এই কারণে দক্ষিণ আটলান্টিক 
জলপথ পুর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত না! হইয়া! উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে । ] 

(চ) প্রশাস্ত মহাসাগরীয় পথ 09৪০1610 7২০৪৫৪০)--এই পথ পুর্ব- 
এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের বন্দরগুলির সহিত আমেরিকার 

পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির সংযোগ স্থাপন করে । ধপ্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ- 
গুলির মধ্যে বর্তমানে নিয়লিখিত পথগুলিই বশেষ উল্লেখযোগ্য--(১) সিড্নী 
অথবা অকল্যাণ্ড হইতে ফিজি, সামোয়। বা হনলুলু হইয়। স্যানফ্রান্নিসকো বা 
ভ্যান্কুভার | (২) ম্যানিল1, তক ও সাংহাই হইতে নাগাসাকি, কোবে এবং 

ইয়োকোচামা হইয়া ভ্যান্কুভার ও সীটুল। (৩) ম্যানিলা, হংকং ও সাংহাই 
হইতে হনলুলু হইয়া স্তানফ্রান্সিলকো, লস্ এঞ্জেলস্ এবং পানামা । €3) 
মেলবোর্ন এবং সিভ্নী হইতে অকল্যাণ্ড বা ওয়েলিংটন হইয়া পানামা । 

এই পথে স্বদূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রেশম ও তজ্জাত দ্রব্য, 

সয়াবিন, সয়াবিন তৈল, খেলনা, চা, চর্ম, পশুলোম, শণ, নারিকেলের শীস, 
শর্করা, রবার, ধান, রাং প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকায় আসে এবং আমেরিকা 

হইতে কার্পাস, কাষ্ঠ, মাংস, মৎস্য, গম, ময়দা, লৌহ ও ইস্পাত ত্রব্য, কার্পাস 
ত্রব্য, খনিজ তৈল প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে বগ্চানী হয়। 

[ প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথসমূহ অন্ান্ত সমুদ্র অপেক্ষা অনুনত। কারণ 
--(১) এই পথে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ভাগের সহিত পুর্ব 
এশিয়ার যোগ ; অথচ এই ছুইটি অংশই আধুনিক বৈষয়িক সভ্যতায় পম্চাৎপদ ৷ 
তাই এই পথে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ কম । (২) প্রশাস্ত মহাসাগরের 
তীরস্থ সমস্থ দেশই প্রায় একজাতীয় দ্রব্যাদিৎ উৎপাদন করে, কাজেই এই সমস্ত 
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দেশের মধ্যে বিনিময়যোগ্য পণ্যের অভাব । (৩) এই বিস্তীর্ণ জলভাগের 
মধ্যবর্তা অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়, বন্দর এবং কয়লার অত্যন্ত অভাব । 

এই জলপথের গুরুত্ব বর্তমানে অধিক ন! হইলেও ভবিষ্যতে প্রাচ্যদ্দেশের 

বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই পথে বাণিজ্যের প্রসার অবস্তভাবী । পানাম! 
খাল কাটার পর হইতে এবং চীন ও জাপানের শিল্পোম্তির সঙ্গে সঙ্গে এই 

বাণিজ্যোর পরিনাণ বহুলাংশে বুদ্ধি পাইয়াছে । ] 

সামুদ্রিক খাজপথ (9৮৮) 080915) 

আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনে সমুদ্র-সংযোগকারী খালপথের গুরুত্ব কম 

নহে। এই সমস্ত খালপথে সমূত্রগামী পোতসমূহ অনায়াসে চলাচল করিতে 
পারে । এই শ্রেণীর খালসমূহের মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই প্রধান । 

সুয়েজ খাল (5062 09091) _হুয়েজ খাল ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের 
মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। 
১৮৫৯ সালে ফরাসী পুর্তবিদ্ 
ফাডিনাগু-ছ্য-লেসেপস্ মিশরের 

থেদিভের অন্কমতি লইয়া এই 
খাল খনন আরম্ভ করেন এবং 
১৮৬৯ সাল হহতে এই খাল 

দিয়া সমুদ্র্গামী পোতসমূহ 
চলাচল সরু করে। স্য়েজ 

খাল দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০৩ মাইল, 
তলদেশের সংকীর্ণতম প্রস্থ প্রায় 

১০০ ফুট এবং সবাল্প গভীরতা 
প্রায় ৩৬ ফুট। পুর্বে স্থয়েজ 

থাল একটি সংঘের পরিচালনাধীন ছিল এবং এই সংঘের সবপ্রধান অংশীদার 
ছিল যুক্তরাজ্য । তবে দেশ হিসাবে ইহা মিশরের অন্তর্গত। ১৯৬৮ সালে 

পূর্বোক্ত সংঘের পহিত মিশরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার এবং সেই সময়ে এই 
খালপথটি মিশরের পুর্ণ আয়ত্তে আসিবার কথ! ছিল, তবে ইহার পুর্বেই ১৯৫৬ 

সালের জুলাই মাসে স্থয়েজ খালকে মিশরের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা 

হয়।* ১৮৮৬-৮৮ সালের আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যুদ্ধ এবং শাস্তি ষে 
কোন সমম্সেই যে কোন দেশের অর্ণবপোত স্ব ম্ব জাতীয় পতাকাসহ এই 
খালপথে যাতায়াত করিতে পঞ্জজ্ত । এই খাল খননের পর হইতেই পশ্চিম ও 

* তবে এই পথে চলাচল-ব্যবস্থা! পুের সভায় অব্যাহত রহিয়াছে । এই খাল বাবহারকারীদের 
সমস্কিগত ন্থার্থরক্ষার জন্ক ১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ১৫টি দেশ লইয়া একটি 
“হুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সংঘ” গঠিত হয়। | 
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দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলির সহিত এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য বছল 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বৎসর প্রায় ৬০০০ জাহাজ এই পথে 

যাতায়াত করে; তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ যুক্তরাজ্যের; অবশিষ্টাংশ 
ইতালী, জার্মানী, হল্যাণ্, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশের । এই খাল দিয়া 
দৈনিক ৪০টি পোত যাতায়াত করিতে পারে। 

জুবিধা_(১) হ্য়েজ পথে জাহাজসমৃহ বহু সমৃদ্ধ ও জনবহুল দেশ স্পর্শ 
করিয়া! যায় বলিয়া এই পথে পরিবহনযোগ্য বন্থ যাত্রী ও পণ্য পায়। (২) 
স্থয়েজ খালপথের উভয়প্রান্তে ও মধ্যবর্তা অঞ্চলসমূহে জাহাজ চলাচলের 
ইন্ধন ও পানীয় জলের সরবরাহ প্রচুর। পশ্চিমপ্রাস্তে ইউরোপে কয়লা! এবং 
পুর্বপ্রান্তে ব্রদ্ধদেশ ও প্রাচ্য দ্বীপপুঞে খনিজ তৈল রহিয়াছে । (৩) পুব- 
এশিয়ার বন্দরসমূহ স্থয়েজপথে ইউরোপীয় বন্দরসমূহের নিকটতর। অস্থুরীপ 
পথের তুলনায়, স্থয়েজ পথে ইউরোপের লিভারপুল হইতে বোম্বাই ৪৫৪১ 
মাইল, বাটাভিয়া ২৬৮৯ মাইল, হংকং ৩৩১০ মাইল, এবং সিড্নী ৩৯১ মাইল 
নিকটতর। (৪) এই পথ পুরাতন প্রাথবীর অন্তর্গত প্রাচ্য ও প্রতীচোর 
দেশগুলির মধ্যে দ্রুত ও সুলভ সংযোগ স্বাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় । (৫) এই পথে 
কমন্ওয়েলথ -এর অন্তর্গত সিংহল, পাকিস্তান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, 

এবং মালয়, হংকং প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশ ও রক্ষণাবেক্ষণাধীন দেশসমূভের 
সংযোগ ; তাই গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে এই পথের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। 

অন্ুবিধা-(১) এই খাল অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়1 বৃহদাকারের জাহাজ 
ইভার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে 
পারে না। বর্তমানে এই অবস্থার 

একটু উন্নতি হইয়াছে, কারণ এখন 
৪০১০০০ টনের অধিক জাহাজও 

এই খালপথে যাতায়াত করিতে 

পারে । (২) এই পথের এক প্রাস্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পযন্ত পৌছিতে 
প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। 

(৩) এই পথে যাতায়াত করিতে 
হইলে কর দিতে হয়। পুর্বে এই 
করের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক ছিল 
বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত 
গসিহত হইত) তবে বতমানে এই 

"১নং চিজ_পানাম। খাল করের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় পুর্ব 
অবস্থার বুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

পানামা! খাল (9::8759. 08081)-_পানামা খাল আটলার্টিক ও 
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প্রশান্ত মহাসাগরের যধো সংযোগ স্থাপন করিতেছে । পুবে সদুদ্রপথে 
আমেরিকার পুবপ্রাস্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্তে যাতায়াতের একমাত্র উগ্রায় ছিল 
হর্ণ অন্তরীপ পথ ( হর্ণ অন্তরীপ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-প্রাস্তে অবস্থিত )। 
পানাম! খাল খননের পর হইতে হর্ণ অন্থুরীপ পথের গুরুত্ব বুল পরিমাণে 
হাস পাইয়াছে। 

পানাম! খাল ৪০$ মাইল দীর্ঘ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর অঞ্চল 
হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর অঞ্চল পধস্ত এই খালের দের্ঘয 

৭মাইল। ইহা প্রস্থে ৩০০ হইতে ১০০০ ফুট এবং ৪১ ফুট গভীর! 
গাটুন ও মিরাফ্লোরুস্ হ্রদ চুইটি সংযুক্ত করিয়া খালটিকে আটলাট্টিক হইতে 
প্রশান্ত মহাসাগর পধন্ত বিস্তৃত কর] হইয়াছে । এই থালটি অতিক্রম করিতে 

'প্রার ৭৮ ঘণ্টা সময় লাগে । টনিক এই খালপথে ৪৮টি জাহাজ যাতায়াত 
করিতে পারে। ১৯১৪ সালের ১১ই আগস্ট হইতে এই খালে জাহাজ 

চলাচল সু হয়। এই খাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট সরকারের অধীন । 
সুবিধ। ১--(১) এই পথ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকুলকে 

উন্তর মামেরিকার পুর্ব উপকূলের এবং পশ্চিম ইউরোপের বন্দরসমূহের 
নিকটতর করিয়াছে । ইহার ফলে আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল- 
সমৃত ভ্রুত উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে । নিউইয়র্ক হইতে ভ্যালপ্যারা- 
ইস ম্যাজেলান প্রণালী পথে ৮,৪০০ মাইল কিন্তু পানামা পথে ৪,৬০০ মাইল । 
নিউইয়র্ক হইতে ম্যাজেলান্ প্রণালী পথে ওয়েলিংটন ১১,৩০০ মাইল কিন্ত 
পানামা পথে ৮.৫০০ মাইল | (২) পানাম! খাল ইউরোপ হইতে অস্ট্রেলিয়া বা 
নিউজীল্যাণ্ড যাইবার পথে এক নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছে এবং আমেরিকার 
পুব উপকূলকে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের নিকটতর করিয়াছে । নিউইয়র্ক 
হইতে সিডনী স্থুয়েজ পথে ১৩,৪০০ মাইল কিন্ধু পানামা পথে ৯,৭০০ মাইল। 
লিভারপুল হইতে পানামা পথে সিভনী ও ওয়েলিংটন যথাক্রমে ১২,৪০০ 
মাহপল ও ১১,১০০ মাইল, কিন্তু স্থয়েজ পথে এ দু*টির দূরত্ব যথাক্রমে ১২,২০০ 

মাল এবং ১২,৫০০ মাইল । (৩) প্রয়োজন হইলে পানামা খালপথে যুদ্ধ- 
জাহাজসমূহ আটলান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশাস্ত মহাসাগরে ভ্রুত যাতায়াত 
করিতে পারে । (৪) এই পথের ভ্রত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় 

স্বীপপুণ্সের অর্থ নৈতিক উন্নতিও দ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে। (৫) আমেরিকার 
পুর্ব উপকূলের বন্দরপমূহ হইতে জাপানের দুরত্ব এই পথে বহুল পরিমাণে 

সংক্ষিপ্ত হইয়াছে । নিউইম়র্ক হইতে ইয়োকোহাম। পানামাপথে ৯১৭০০ 
মাইল কিন্তু স্ুয়েজ পথে ১৩,১০৭ মাইল । (৬) এই পথে জাহাজে ব্যবহৃত 
জ্বালানীর অপ্রতুলতা নাই । 

অনুবিধা_(১) পানামা খাল পাবত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া বিস্তৃত হওয়ায় 
জাহাজসমূহকে 'লকে'র সাহায্যে অ-সুমতল সমুক্রপৃষ্ট দিয়! যাতায়াত করিতে 
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হয়। (২) পানামা খালের উভয় পার্থে সুয়েজ খালের ন্যায় জনবনথল ও 

শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ অঞ্চল নাই । (৩) পানামা খালের সাহাষো কেবলমাত্র 
আমেরিকা মহাদেশেরই বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে; অন্য কোন দেশের বিশেষ 
স্কবিধা হয় নাই। (৪) বিস্তৃত প্রশাস্তমহাসাগর বক্ষে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের 
অভাব এই পথের প্রসারকে অত্যান্ত ব্যাহত করিয়াছে | 

ভারতের সমুক্রপথ 

ভারতের সমুদ্রপথ (005৪6: 10555 ০ 17১019)--ভারত হইতে 

বিদেশাভিমুখে বিভিন্ন সমুদ্রপথসমূহ প্রধানত্ঃ কলিকাতা, বিশাখাপত্তনম্, 
মাদ্রাজ, কোচিন এবং বোম্বাই বন্দর হইতে প্রসারিত । ভারতীয় জাহাজগুলি- 
বতমানে ভারত-যুক্তরাজা-ইউরোপ, ভারত-জাপান, ভারত-মালয়, ভারত-পুঃ 
আফ্রিকা, ভারত-পারস্ত উপসাগর উপকূল, এবং ভারত-অস্ট্রেলিয়া এই ছয়টি 
পথে চলাচল করে। প্রথমোক্ত চারিটি পথে ভারতীয় জাহাজগুলি পণ্য ও 
শেষোক্ত ছুইটি পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন করিয়া থাকে । ১৯৫৬ সালের 
নভেম্বর মাসে বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত এই জাহাজগুলির (৪১টি) পরিমাণ ছিল 
২৭৩,৯৪৯ 0২ণ| সরকার কর্তৃক পরিচালিত ছইস্টান সিপিং কর্পোরেশন? 
(১৯৫৬) সমুদ্রপথে ভারতের সহিত অস্ট্রেলিয়া এবং সুদূর ও নিকট প্রাচ্যের 
দেশগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং “ওয়েস্টার্ন সিপিং কর্পোরেশন” (১৯৫৬) 
তারত-পারন্ত উপসাগর, ভারত-লোহিত সাগর এবং ভারত-পোলাও 

সমুদ্রপথসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে ।* ভারত-সোভিয়েট রাষ্ট্র সমুদ্রপথটি (১৯৫৬) 
ভারতের সহিত রুশিয়ার রুষ্ণসাগর-তীরস্থিত সন্দরগুলির সংযোগ সাধন করে। 
তৈল পরিবহনের জন্য সম্প্রতি (১৯৫৬) দুইটি ট্যাঙ্কার নৌবহরেরও প্রবর্তন 
করা হইয়াছে । 

ভারতের উপকূলীয় সমুদ্রপথ ও বাণিজ্য (0985651 91511975158 
৪150 2089৪] 80০ ০৫ [7019)--একহ দেশের উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন 
স্থানের মধ্যে সমুদ্রপর্থে ষে বাণিজা চলে তাহাকে উপকূলীয্ বাণিজ্য বলে। 
সমুদ্রপথে ভারতের প্রধান ও অপ্রধান বন্দরগুলির .মাধ্যমে যে বাণিজ্য চলে 
তাহাই ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্য । ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্যের পরিমাণ 
অধিক নহে, কারণ (১) ভারতের পুব উপকূল 'অগভীর এবং জাহাজ 
চলাচলের পক্ষে বিদ্জন্ক, (২) পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণভাগ বালিয়াড়ী ও 
উপহৃদ সংকুল এবং এ অঞ্চলের সমুদ্র বর্ধান্ক্টিল বটিকাবিক্ষুষ হওয়ায় নৌ- 
চলাচলের পক্ষে অস্থবিধাজনক, (৩) এদেশের অধিকাংশ বন্দর ও নগর 

ধ ১৯৬১ সালের ওরা অক্টোবর “ইন্টার্ণ সিপিং কর্পোরেশন” ও “ওয়েক্টাণ সিপিং কর্পো- 
রেশন" এই ছুইটি সংস্থাকে একজিত করিয়া] “দি সিপিং কর্পোরেশন অফ ইঙ্চিয়। লিমিটেড” নামক 
একটি নরকারী সংস্থায় পরিধৃষ্ঠ করা হইয়াছে । 
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রেলপথের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরভাগের সহিত সংযুক্ত থাকায় উপকূল পথে 
বাণিজ্যের গুরুত্ব অনেক অল্প, আবার (৪) উপকৃলাঞ্চলে উন্নতশ্রেণীর বন্দরের 

স্বল্পতা, অপেক্ষারৃত বিরল লোকবসতি এবং ভারতীয় জাহাজ শিল্পের অন্রন্নতি 
হেতু এই শ্রেণীর বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই । তবে 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে জাহাজ শিল্পের উন্নয়ন, প্রধান ও অপ্রধান বন্দর- 
গুলির উন্নতিসাধন ও শিল্প সম্প্রসারপমূলক যে কার্ধসুচী নিিষ্ট হইয়াছে 
তাহাতে মনে হয় ষে ভারতের উপকূল বাণিজ্য ভবিষ্যতে বিশেষ প্রসার লাভ 
করিবে । ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে মোট ৮১টি জাহাজ (২৩৬,৬৮২ 01২7) 
উপকূলীয় সমুদ্রপথে বাণিজ্য কাধে লিঞ্চ ছিল। 

ভারত সরকার পণাবাহী নৌবহর সংক্রান্ত যে নীতি (সিপিং পলিসি 

কমিটি, ১৯৪৯) গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে বল। হইয়াছে যে ১৯৫১ সাল হইতে 
উপকূলীয় বাণিজ্যের সমগ্র অংশ এবং আগামী € বসরের মধ্যে সিংহল ও 

নিকট বততাঁ অন্যান্য দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের ৭৫% ও দৃরবর্তাঁ অন্যান্য দেশের 
সহিত বাণিজ্যের ৫০9 ভারতীয় নৌবহর দ্বারা পরিবাহিত হইৰে 1 
এতদুদ্দেশ্ট্ে ভারতে ২০ লক্ষ 00২7 পরিমিত জাহাজের প্রয়োজন বলিয়া! 

অনুমিত হইয়াছে । বঙতমানে উপকূলীয় বাণিজ্যের সমগ্র অংশ, নিকটবর্তী 

জমুত্রপথে পরিবহন কার্ষে লিগু জাহাজের পরিমাণ, ১৯৫১-১৯৬৫ 

(লক্ষ তি) 

উনিশ কি নর রত জা তা 

প্রথম পরিকঞ্পনা, | দ্বিতীয় পরিকল্পনা | তৃতীয় পৰিকল্পনা 
ূ পপ ০ সপে সপপপসপ আন 

| ১৬৫৩-৫১ ১৯৫৫-৫৬ড | ১৪৯৫৫-৫৬ ৃ ১৯৬০-৬১ | ১৯৬০-৬১ ১৯৬৫-৬৬ 

ভিত্তি প্রকৃত ভিত্তি প্রকৃত ভিত্তি অতিরিক্ত 
বৎসরের উৎপাদন বৎসরের উৎপাদন ৰসরের উৎপাদনে 

উৎপাদন উৎপাদন উত্পাদন তাগ 

 উপকুলীয় বাণিজে ূ ,.] | | | 
নিষুক্ত ূ বি উ ২:৪৯ ২৯২ ২৯২ ১৩২৫ 
বৈদেশিক বাণিজ্যে 
নিধুক্ত ১৭৪ ২৪৩ ২৪০ ৬১৩ ৬১৩ ২৪২৬ 
মোট ৩৯১ ৪-৮০ ৪8৮৩ ৯৩৫ ৯৬৫ ৩খদ্র£ 

মোট বায় !( কোটি ১৮৭ ৫€২"৭ (অনুমিত) যি ৫৫ (অন্থমিত) 
টাকা) 
সস 

দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের ৪০% এবং দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত 
বাণিজ্যের মাত্র €% ভারতীয় নৌবহর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে । উপকূল 
পথে ভারতের এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে নানাপ্রকার পণ্য পরিবাহিত, 

৮ 
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হইয়া থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে মান্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে কলিকাতা হইতে 
কয়লা, কলিকাত। ও তৎসন্গিহিত অঞ্চলসমূহে বোম্বাই, সৌরাষ্ট্ ও কচ্ছ হইতে 
কার্পাস, খনিজ তৈল, লবণ এবং উভিস্তা হইতে চাউল প্রভৃতি পণ্যের 
পরিমাণই অধিক। অল্পব্যয়ে খাস্ত ও কাচামাল পরিবহনেব জন্ত 
উপকূলীয় সমুক্রপথসমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

সমুদ্রপথে ভারতীয় জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রথম ও দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার ফলাফল এবং তৃতীয় পরিকল্পনার অতিরিক্ত তাগ উপরের 
পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যাইবে। 

এই পবিকল্পনা কালে অপরিস্রত খনিজ তৈল আমদানীর জন্য দুইটি এবং 
খনিজ তৈলজাত দ্রব্যাদি আমদানীর জন্ত একটি ট্যাঙ্কাব নৌবহরেবও প্রবর্তন 
কর হইবে । 

প্রশ্টেত্তর 

7১০66 00615150155 20৮21058655 810 01580809565 01 117190. »/8061- 

1290৭001 55816107795 

( আস্তর্দেশিক ভলপথ ও স্থলপথসমূহেৰ আপেক্ষিক নুবিধা-অন্ুবিধাগুলি নির্দেশ 
কর।) (পৃঃ ৩১*-৩১১) 

2. 18060010002 ০1112£ £60219 21)1021 19000915 ৮৮12101 008106 2. 11567 2. 17161) 

০ 06 00100102105 11105602706 9001 05৮72] 05 2 09৬7 6280010155 (0. 00 152) 

(দৃষ্টাস্ত উল্লেখপূর্বক নাব্য জলশথসমূহের গুণাগুণ নিদেশ কব) (পৃঃ ৩১১-৩১২) 
3,1153:200106 0156 110 00168170501 016 91596191565 ১০, 172৮7151705 55 56617 

1০0 006 10. 9. ১, 2150. 08208 (0০ 0. 50) 

(যুক্তরাষ্র ও ক্যানাডাৰ পক্ষে সেপ্টলবেন্স__বুহৎ হুদসমূহেব জলপথটিব গুকত্ব সম্পকে রা 

আলোচনা কর ।) (পৃঃ ৩১৪-৩১৫ ) 

4, 70650110606 [11050 172518901018 9596600৭০01 71015062150 036110405, 

(ফ্রান্স ও জান্নানীর আভ্যন্তরীণ জলপথসমুহ বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৩১৯-৩২১) 
ঠ, 10650016602 1112170 02,5152,01017 ৪58106120 06 110019, 

(ভারছের আভ্ন্তরীণ জলপখসমূহ বর্ণনা কর |) (পৃঃ ৩২৪-৩২৭ ) 

6, 10150095 00০ £6০£19171001 68000150720 20506 006 ৭০10০010101 00681) 

1800 10665. 

( সমুন্থপথ নির্বাচনে ভৌগোলিক প্রভাবসমূহের বর ক্র । ) ( পৃঃ ৩২৮-৩২৯ ) 
পা, 106৪801106 106 010) 40150010218 0106 ৫ ০0157001968.1)-9062-45318 20 

1000655 

(উত্তর আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর-হুয়ে্খাল-ভারতমহাসাগর সমুস্রপথ ছুইটি বর্ণনা 
কর।) ৃ (পৃঃ ৩২৯-৩৩১ ) 
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৪. 105501106 010০ 9462 2104 081098009 0915815 10701090178 (0610 16806061৮৬ 

হা ৪৮0 2662065. (0. 0. 59) 

( আপেক্ষিক সুবিধা-অহৃবিধ! উল্লেখপূর্বক সুয়েজ ও পানামাঁখাল পথ ছুইটি বর্ণনা কর |) 
( পৃঃ ৩৩৩-৩৩৬) 

9. [08501702 006 90858] 30111077762. 0035181] 080. 01 11509. (0. 70:59) 

(ভারতের উপকূলীয় সমুন্রপথ ও উপকূলীয় বাণিজোর বর্ন! কর।) (পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭ ) 

10. 71025011165 0106 1113100 08516918017 35316122 01 (1)6 007. 9. 9. 2. 

(রুশিয়ার আন্তর্দেশিক জলপথসমুছের বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৩২১-৩২৩) 
]1, 1055০005 00০ 08065 109406 110 0217155190991 00 301701085 72 005 5৬৫2 

4০81591, 082 08 190 17009012ম6 90105 9£ 9911. ১6৪০০ 015 [19111001721 8:4%90055৩3 

401 0015 10065 ০৮০1 0০ 100106 %52 0)5 0876 0: 00930 17076, (2. ১,651) 

(লিভারপুখ হইতে হুয়েজ খাল পথে বোম্বাই পর্যন্ত প্রসারিত সমুদ্র পথটির বর্ণনা কর 

এবং এই পথের অন্তর্গত যে নমন্ত ধন্দরে জাহাজ ধরে সেইর্প চারিটি প্রধান প্রধান বন্দরের নাম 

লিখ । উত্তমাশা! অন্তরীপ-পথ অপেক্ষা এই পথের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলির উল্লেখ কর 1) * 
€ পৃঃ ৩২৯-৩৩৭ ও পিং ৩৩১) 

চতুর্দশ অধ্যায় 
পত্রিবহুন ব্যব্বস্থ।-_ব্রিমানপথ 

বিমানপোত বিংশ শতাবীর এক আশ্ঘ আবিঙ্কার। দ্রুতগামী 
বিমানপোত চলাচলের ফলে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব বন্থলাংশে 

স্বাস পাইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব পযন্ত বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার 
বিশেষ প্রচলন ছিল না, তবে উহার পর হইতেই বিমানপথগুলির দ্রুত উন্নতি 
সাধিত হইতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে বিমানবহরের 
পশ্যবহনের ক্ষমভ। বহুগুণে বুদ্ধি পায়। 

জল ও স্ছলপথ বনাম বিমানপথ (96806 (057519011 26755 

£ 59016 )--বিমান পথের প্রধান সুবিধা এই যে এই পথে সর্বাপেক্ষা 

অল্প সঘরে অতি দূর পথ অতিক্রম করা ধায় এবং জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রের 
নিরাপত্তা এনং শাস্তি ও শৃঙ্খলার দিক হইতে বিমানপথ বিশেষ ভাবে 
ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার প্রধান্িজমন্থুবিধা এই যে স্থল বা জলপথের তুলনায় 
বিমানপথ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিভীম্বতঃ, আকাশপথে বুহদায়জন, গুরুভার 
ব্রব্যের পরিবহন বর্তমানে চলে না এবং অদূর ভবিস্ততেও চলিবে কিন। বল! 
হুষ্ধর | তবে যাত্রী, ডাক, এবং মূল্যবান, অল্লায়তন ও লঘুভার পণা এবং 
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জ্রতপচনশীল জরব্যাদি স্থানাস্তরিত করিতে বিমানপথের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই 
বৃদ্ধি পাইতেছে।' এই সমস্ত পণাসভ্ভার পরিবতনে বিমানপথ জল ও স্থলপথের 
সহিত বর্তমানে গ্রতিদ্বন্দিতা করিতেছে । 

বিমানপথ-নির্দেশক ভৌগোলিক অবস্থা (06০81819171081 £8.০6০:৪. 

86500275605 9616006010) ০0£ 811 1005৪ )--বিমানপথে পোজ, 

চালনার অবাধ স্বাধীনতা থাকা সত্বেও কতকগুলি নিদিষ্ট পথেই বিমানপোত 
চলাচল করে। এই সকল পথ নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক বা! ভৌগোলিক 
অবস্থাগুলির দ্বারা নিদিষ্ট হয়। (১) যেখানে বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত 
অত্যধিক কিংবা আবহাওয়া প্রায়ই কুম্াশাচ্ছন্ন থাকে, সেখানে বিমানপথ 
প্রসার লাভ করে না। বাধুপ্রবাহের বেগ এবং গতিও বিমানপথ নিবাচন, 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । মরুভূমি অঞ্চলে বিমানপথের প্রসার কম। (২) 
বিমানপোতের অবতরণের জন্ বহুদুরবিস্তৃত সমতলভূমির প্রয়োজন । তাই 
অত্যন্ত বন্ধুর অঞ্চলে উল্লেখযোগা বিমানঘাটি দুষ্ট হয় না এবং বিমানপথও 

প্রসার লাভ করিতে পারে নাঁ। (৩) বিস্তীর্ণ অরণ্াভূমি ও সমুত্রাঞ্চলে 
বিমানপোতের অবতরণযোগা স্থানের অভাব থাকায় অরণ্য ও সমুদ্রের 
হৃশ্বতম অংশের উপর দিয়া বিমীনপথ নির্ধারিত হয়। (৪) আমন্বর্দেশিক 

বিমানপথের ক্ষেত্রে দেশের আয়তন বুহৎ না হইলে বিমানপথে পরিবহন 
ব্যবস্থার সুবিধা অন্নভব করা যায় ন1। এই কারণেই: যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট- 

ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়! প্রভৃতি বৃহদায়তন দেশসমূতে আন্তর্দোশক বিমানপথে 
পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে। অপরপক্ষে 
স্ইজারল্যাণ্ড প্রভৃতির ন্যায় অল্প আয়তনযুক্ত দেশসমূভে আন্তর্দোশিক বিমান- 
পথ তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই। 

উপরোক্ত অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা ছাডাও কোন অঞ্চলের, 
জনসংখ্যাধিকা, অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি এবং অন্তান্য পরিবতন ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত 
অনুন্নত অবস্থা এ অঞ্চলে বিমানপথের ব্যাপক প্রসারে সহায়তা করে. 
অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি বিদ্যমান থাকায় পশ্চিম ও 
মধ্য ইউরোপে, রুশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিমানপথ সর্বাধিক প্রসারলাভ 
করিয়াছে। 

বিমানপথের শ্রেণীবিভাগ (015551£7086307) 0£ ৪17 200625)--- 

পৃথিবীর বিমানপথগুলিকে প্রধানতঃ আস্তর্জাতিক, মহাদেশীয়, আঞ্চলিক ও 
স্থানীয়__-এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করাধায়। স্থানীয় বিমানপথসমূহের 
মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে আগদ্লিক বিমানপথসমূহের সহিত 
সংযুক্ত করা হয় এবং আঞ্চলিক বিমানপথসমূহ মহাদেশীয় বিমানপথসমূহের 
সহিত সংযুক্ত থাকে । 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিমানপথসমূহের ব্যাপক প্রসারের পক্ষে তিন শ্রেণীর 
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'ন্থকূল অবস্থার প্রয়োজন--(১) বিমানপোতের উড্ডয়ন, চালনা! ও অবতরণ- 
ংক্রাস্ত নানাবিধ বিষয়ের কারিগরী সাফল্য; (২) বিমানপথে পরিবহন 
ব্যবস্থার ব্যবসায়িক সাফল্য; এবং (৩) পৃথিবীর সমঘ্ত দেশের উপর দিয় 
বিমানপোত পরিচালনার অবাধ স্বাধীনতা । 

সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যোমধানবিজঞান (26107800158 
5০121)06) এত ভ্রুত উদ্নতিলাভ করিয়াছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিমানপোভ 

ংক্রাস্ত নানাবিধ বিষয়ে কারিগরী সাফল্য আশাতীতবূপে অর্জন করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । আবার পরিবাতিত পণ্য ও যাত্রীর পরিমাণ বুদ্ধি পাওয়াঘ় 
বিমান পথে পরিবহন ব্যবস্থ। বাবসায়িক ভিত্তিতে লাভজনক হইয়] উঠিয়াছে। 
তবে বিমানপোতসমূহের আন্তর্জাতিক চলাচলের ক্ষেত্রে বাধানিষেধমূলক 
আইন-শৃঙ্খলা থাকায় বিমানপোতসমূহ যথেচ্ছ চলাচল করিতে পারে না। 
আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমানপোত চলাচল সংস্থাটি ( [10661080018] 

10111 5150070 01858101590017) বিমানপথে পরিবহন বাবস্কা সম্পর্কে ষে 

আইন প্রণয়ন করিয়াছে তাহার সতগুলি সবজজাতিম্বীকৃত না হইলেও 

এইগুলিই বর্তমানে আস্তর্জাতিক বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার প্রচলিত রাঁতি 

নির্ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই সর্তগ্তলির দ্বার 
প্রথমতঃ কোন বৈদেশিক রাজ্যের উপর দিয়া এ রাজ্য সরকারের অনুমতি 

বাতীত বিমানপোত চালনা করা নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ, 
বিমানপোত চালনা করার অনুমতি পাইলেও কেবলমাত্র রাজা সরকার 
কর্তৃক নিিষ্ট পথেই বিমানপোতকে চালন। করা যাইতে পারিবে । এই সমস্ত 

বিধিনিষেধেব ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিমানপথমমূহের ব্যাপক প্রলারের 

পথে বহু বাধা বিশ্বের স্থটি হইয়াছে | 
রাস্ীয় নিরাপতার জন্য বতমানে পাথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই বিমান- 

পথে চলাচল বাবস্থ! রাজা সরকার সমূহ কক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; বনুক্ষেত্ঞে 
বিভিন্ন রাজ্য সরকাব আস্তদেশিক বিমানপথসমূহকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করিয়াছে, আবার বহৃক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত 

অংশীদারী স্ত্রে যৌথভাবে ইহাদের পরিচালন! করিতেছে । অতএব বর্তমানে 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিমানপোত পরিচালনার নীতি মূলতঃ রাজ্যসরকারসমূহ 
কতৃক নির্ধারিত হইয়া! থাকে । 

উল্লেখযোগ্য আস্তর্জাতিক বিমানপথ (:7:7031981 2066105800781 

81৮ £০066৪)- পৃথিবীর _ উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বিমীনপথগ্লিকে 
প্রধানতঃ ছয়ভাগে বিভক্ত করা যায়__ 

(ক) ইউরোপ, গ্রশিয়। এবং অস্টেলিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ-_ 
এই পথে বিমানপোত চলাচল ব্যবস্থা! ফরাসী, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ পৌতসমূহের 
দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়া থাকে । ব্রিটিশনিয়ন্ত্রিত পথে বিষানপোতগুলি লগুন হইতে 
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প্যারী, মার্শাই, এথেন্দ, আলেকজান্দরিয়া, কায়রো), আম্মন, বাগদাদ, বসরা” 
বেহরিন, সাবজাহ্, করাচী, যোধপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ, কলিকাতা, রেহুন” 

ব্যাংকক, সিলাপুর ও বাটাভিয়া! হইয়া উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে পৌছায়) 
ডারউইন হইতে এই পথের এক শাখা অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পুর্বদিকে ত্রিসবেন, 
নিভনী, মেলবোর্ন ও এ্যাভিলেড পধন্ত যায় এবং অপর শাখা অস্ট্রেলিয়ার উত্তর' 
ও পশ্চিম উপকূল ধরিয়া পার্থ পথন্ত পৌছায়। ফরামী ও ওলন্দাজ নিয়ন্ত্রিত 
বিমানপোতসমূহ মোটামুটিভাবে উপরোক্ত পথটিরই অনুসরণ করিয়া থাকে। 

(খ) ইউরোপ এবং আক্রিকার মধ্যবর্তী বিমানপোতসমূহ-__এই 
পথে বিমান -চলাচল ব্যবস্থা ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইতালীয় বিমানপোতগুলি দ্বার 
নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত বিমানপথ ইংল্যাণ্ড (সাদাম্পটন ) ভইতে 
আলেকজাব্দিয়! ও খাম হইয়া পশ্চিম আফ্রিকার লাগোস্ এবং দক্ষিণ' 
আফ্রিকার কেপটাউন পধন্ত প্রসারিত। ফরাসী-নিয়স্ত্রিত বিমানপথের এক 
শাখা আলেকজাব্দ্রিয়া হইয়! বাথাস্ট পর্যন্ত এবং অপর শাখা মাদাগাস্কার গন্ত 
এবং ইতালী-নিয়স্ত্রিত বিমানপথ ভ্রিপলি এবং কায়রো হইয়া আবিসিনিয়ার 
আদ্দিস-আবাবা পর্যস্ত বিস্তৃত । 

(গ) ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপোতসমূহ__এই 
পথগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ছুটি পথই বিশেষ উল্লেখযোগ/-_(১) উত্তর- 
পশ্চিম ইউরোপ ও বুয়েনশ-আয্মার্স ৰিমানপথ-_এই পথে বিমান- 
পোতগুলি মার্শাই, জিব্রাপ্টার, আফ্রিকার ডাকার বা বাধাস্টণ হইয়া এবং 
তথা হইতে আটলার্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়৷ ব্রাজিলের নাটালে 

পৌঁছে । নাটাল বিমানপথে রায়ো-ছ্-জেনিরো ও বুয়েনশ-আয়ার্সের সভিত 
সংযুক্ত রহিয়াছে । নাটাল হইতে যুক্তরাষ্ট্র পধস্ত বিমানপথসমূত প্রসারিত 
রহিয়াছে । পশ্চিম ইউরোপ, ব্রাজিল এবং আজে্টিনার মধ্যে বাণিজা সম্বন্ধ 
বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিমানপথের গুরুত্ব দিন দিনই বুদ্ধি পাইতেছে । (২) উত্তর- 
আটলান্টিক বিমানপথ-_-এই পথ ইউরোপ ও উঃ আমেরিকার মধ্যে 

সংযোগ স্থাপন করিতেছে । এই পথের প্রধান প্রধান শাখাগুলি লগ্ন, শ্তানন, 
ও গ্যাণ্ডার হইয়া! অটাওয়! ও নিউইয়র্ক পর্ধস্ত; প্যারী, লিসবন, আজোর্স ও 

বারমুড! হইয়া নিউইয়র্ক পর্ধস্ত ; এবং স্টকহলম্, অসলো ও গ্যাগ্ডার হইয়। 
অটাওয়া ও নিউইয়ক পর্বস্ত প্রসারিত রহিয়াছে। 

(ঘ) আমেরিকা এবং এশিয়ার মধ্যবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরীয়, 
বিমানপথ-_এই পথ স্থান্ফ্রান্সিস্কো, লস্ এঞ্জেল্স্ ও সীটল হইতে প্রসারিত 
হইয়াছে । স্যানফ্রাম্সিন্কো ও লস্ এগ্রেল্স্ হই প্রমারিত পথ দুইটি হনলুলু 

হুইতে ম্যানিলা, লাংহাই, নিউজীল্যাণ্ড ও সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। 
সীল হইতে প্রসারিত পথটি ক্যানাভার পশ্চিম-উপকূলাঞ্চল ধরিয়া টোকিও ও 
সাংহাই পথন্ত প্রসারিত রহিয়াছে । 
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(ও) উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপথ-_-এই বিমান- 
পথ বুষ্ধেনশ-আয়ার্স হইতে নিউইয়র্ক পর্যস্ত বিস্তৃত। এই পথের এক শা 
বুয়েনশ-আয়ার্প হইতে নাটাল, জ্রিনিদাদ, হাইতি, কিউবা এবং ফ্লোরিভ! 
হইয়া নিউইয়র্ক পৌছে এবং অপর শাখা বুয়েনশ-আয়ার্প হইতে মেণ্োজা।, 
ভ্যালপ্যারাইসো, কিউব! এবং মিয়ামি হইয়া নিউইয়র্ক পৌছে। 

(চ) পশ্চিম ইউরোপ ও পুর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ-_এই 
পথ পঃ ইউরোপকে রুশিয়ার মধ্য দিয়] পুর্ব এশিয়ার সহিত সংযুক্ত করিতেছে। 
এই পথে বিমানপোতগুলি মন্কো' হইতে কাজান, ওমস্ক, নোভোসাইবিরিস্কঃ 
ইর্খুটস্ক, চিতা, রিয়া ও খার্বারোভস্ক হইয়! ভাডিভস্টকে পৌছে । 

বিমানপথে পণ্য-পরিবহন ওষাত্রীদের চলাচল সম্পর্কে পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রে 
স্থান প্রথম। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, রুশিয়া, হল্যাণ্ প্রভৃতি দেশও এই 
বিষয়ে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে । 

ভাব্ততেত্ বিমানপথ 

ভারতের ৰিমানপথ (417 65105100176 55565120 0 [10088. )-_ 

বিষানপথের প্রসারণ ও বিমানপোতের চলাচলের দিক হইতে ভারত 
পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ভারতের বোম্বাই (সান্তাক্রুজ ) 
কলিকাতা (দমদম ) এবং দিল্লীতে (পালাম ) তিনটি স্থবৃহৎ আস্তর্জ।তিক 

বিমান বন্দর রহিয়াছে | ১৯৬০-৬১ সালে বেসামরিক বিমানবিভাগের আয়ত্তে 
৮৫টি বিমানঘাটি ছিল। ভারতের সমস্ত ঝড় বড শহরেই বিমানঘাটি 
রতিয়াছে। 

বিমীনপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ নির্ভর করে দেশগত আধিক 
সঙ্গতির উপর । ভারতে বিমানপথ বিস্তারের ভৌগোলিক ও অন্ঠান্য স্থবিধা 
যেরূপ রহিয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে ভারতের শিল্পসমৃহ 
সম্যক প্রলার লাভ করিলে এবং খনিজ তৈলের যুলা হ্বাস পাইলে বিমানপথে 
যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে। 

আগাম, ত্রিপুরা, মণিপুর ও কাশ্মীর রাজ্যের পক্ষে বিমানপথে পরিবহন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন । কেবলমাক্র “আসাম লিঙ্ক' পথ 
ব্যতীত ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়! কলিকাতা বন্দরের সহিত আসামের অগ্থ 
কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই। এই দীর্ঘ রেলপথে পরিবহনের ব্যয় ও সমস্থ 
অত্যন্ত অধিক হইয়! পড়ে। কারণে আসামের পক্ষে বিমানপথে পরিবহন 
ব্যবস্থার প্রবর্তন একাস্ত প্রয়োজনীয় । আসাম রাজোর ছুই পার্খে অবস্থিত 
জ্রিপুর। ও মণিপুর রাজ্যের পক্ষেও বিমানপথে পরিবহন বাবস্থা বিশেষ 
প্রয়োজনীয়। কাশ্ীরের সহিত মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা একমাত্র 
বাণিহাল সুড়ঙ্গপথেই চলিয়া থাকে ৬ তবে এই পথ অতিরিক্ত বৃষ্টি ও তুষার 
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পাতের ফলে মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া! যায়। এই কারণে এই রাজ্োর পক্ষেও 
বিমানপথে পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 

যাহাতে বেসামরিক বিমানপথে চলাচল ব্যবস্থা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 
লাভজনক হয়, দেশগত উন্নতির সহিত সামপ্রশ্য রাখিয়! ইহ! গ্রসার লাভ 
করিতে সক্ষম হয়, বিমানপোত-সংক্তান্ত সাজসরগ্তাম, সংস্কার-কারখানাসমৃহ 
ও যন্ত্রব্দ্গণকে সম্পূর্ণরূপে কাজে নিয়োগ করা যাইতে পারে, প্রয়োজনীয় 
মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায় এবং যাত্রীদ্দের সকল প্রকার স্খ-সবিধার 
দিকে নজর দেওয়া যাইতে পারে এই উদ্দেশ্টে ১৯৫৩ সালের ১লা আগস্ট 
হুইতে বিমানপথে চলাচল ব্যবস্থার জাতীয়করণ করা হয়। এ সময় হইতে 
'আত্যান্তরীণ এবং নিকটবততী দেশসমূছের সহিত বিমানপথে চলাচল-ব্যবস্থা 
ইগ্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশন কর্তৃক এবং আন্তর্জাতিক চলাচল 
ব্যবস্থা এয়ার ইগ্ডিয়! ইন্টারন্যাশনাল কতৃক অন্ষষ্ঠিত হইতেছে । নবগঠিত 

প্রতিষ্ঠান দুইটির নানাবিধ কার্যাবলীর হুষ্ঠু সমন্বয় সাধনকল্পে একটি সমিতিও 
স্থাপিত হইয়াছে । আফগানিস্তান, অস্টেলিয়া, সিংহল, মিশর, ফ্রান্স, জাপান, 
ভল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, স্থইডেন, স্থইজারল্যাও, থাইল]াগু, 

ইরাক, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও রুশিয়ার সহিত বিমানপথে চলাচল ব্যবস্থা 
সংক্রান্ত চুক্তি ইতঃপুর্বেই সম্পাদিত হইয়াছে এবং লেবানন, ইরান, ইতালী, 
চেকোঙ্ল্োভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলির সহিত চুক্তি শীঘ্রই সম্পাদিত হইবে 
বলিয়! আশ কর! যাইতেছে । 

প্রথম পরিকল্পনাকালে নৃতন নৃতন বিমান ঘাটির নিশ্নাণ, দ্রুত সংবাদ 
আদান প্রদান ব্যবস্থার প্রবর্তন, বিমান পোত সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির অধিকতর 
সমাবেশ প্রভৃতি ব্যবস্থার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীস্ব 
পরিকল্পনাকালে অধিকতর যাত্রী ও পণা পরিবহনের উদ্দেশে বিমানপথের 
প্রসারণ ও বিমান ঘাটি সমূহের উন্নয়ন মূলক কার্যাদি অন্ুস্থত হয়। প্রথম ও 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেসামরিক বিমান চলাচলের উন্নয়ন কল্লে মোট ব্যয় হয় 
প্রায় ২৪ কোটি টাকা । তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ব্মানঘাটি সমূহের উন্নয়ন 
ও প্রসারণ এবং নৃতন নৃতন বিমান ঘাঁটির নির্মাণ, দৃরদূরাস্তরের সহিত দ্রুত 
সংবাদ আদানপ্রদ্দান ব্যবস্থার প্রবর্তন, বিমান পথের প্রমারণ, বিমান পোত 
চালন] সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারণ ও নানাবিধ গবেষণামূলক 
কার্ধাদির প্রবর্তন কর] হইবে! এই সমস্ত কার্য বাবদ মোট ব্যয় হইবে 
অনুমান ২৫ কোটি টাকা। 

ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশন্টর্দি বিমানপোতগুলি নিয়লিখিত 
প্রধান প্রধান পথনমূহে চলাচল করে £--(১) বোস্বাই-দিলী, (২) বোম্বাই- 

আঠেদাবাদ-জয়পুর-দিললী, (৩) বোম্বাই-বরোদা-আমেদাবাদ, (৪) বোস্বাই- 
করাচী, (৫) বোম্বাই-কলিকাতা, (৬) বোস্বাই-নাগপুর-কলিকাতা!, (৭) বোম্বাই- 
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আব্রাজ-ব্যাঙ্গালোর, (৮) বোদ্বাই-হায়দরাবাদ-মাদ্রাজ-কলম্বো। (৯) বোদ্বাই- 

ইন্দোর-গোয়ালিয়র-দিল্লী, (১০) বোম্বাই-পুণা-ব্যাঙ্গালোর, (১১) বোম্বাই 
ভবনগর-রাজকোট, (১২) বোগ্বাই-হায়দরাবাদ, (১৩) বোম্বাই-জামনগ র-তুজ- 

করাচী, (১৪) দিল্লী-অমৃ তসর-লাহোর-কাবুল-কান্দাহার, (১৫) দিল্লী-কলিকাতা, 
(১৬) দরিল্লী-লাহোর, (১৭) দিলী-যোধপুর-করাচী, (১৮) দিলী-আগ্রা-পাটনা- 
বাগভোগরা-ডিক্রগড, (১৯) দিল্লী-অমৃতসর-জন্মু-শ্রনগর, (২০) কলিকাতা- 
এলাহাবাদ্-কানপুর-দিল্লী, (২১) কলিকাতা-পাটন।-বেনারস-লক্ষৌ-দিলী, (২২) 
কলিকাতা -চট্টগ্রাম, (২৩) কলিকাতা-পাটনা-মজঃফরপুর-কংটমাতু, (২৪) 

কলিকাতা-ঢাকা, (২৫) কলিকাত।-বাগভোগবরা, (২৬) কলিকাতা-গোহা।টী- 
মোহনধাভী ( ডিক্রগড ), (২') কলিকাতা-ভূবনেশ্বর-বিশাখাপত্তনম-মাদ্রাজ- 
ব্াাঙ্গালোর, (২৮) কলিকাতা-আগরতলা-শিলচর-ইম্কল, (২৯) মান্রাজ- 

ব্াঙ্গালোর-কোয়েম্বাটোর-কোচিন-ব্িবান্ত্রাম। এবং (৩০) শরুনগর-লেহ । 

১৯৬০-৬১ সালে এই কর্পোরেশনটির অধীনে ৫৪টি ড্যাকোটা, ৫টি স্কাইমাস্টার 
ও ১০টি ভ্াইকাউণ্ট বিমানপোত নিযুক্ত ছিল। ১৯৫৯-৬৭ সালে এই 

কর্পোরেশনের অন্থূর্তৃক্ত বিমানপোতভসমূত ১৯৪ কোটি মাইল নিমমিত পথে 
চলাচল করে এবং ৭০৩ লক্ষ যাত্রী পরিবহন করে। তৃতীয় পরিকল্পনার 

কাধকালে অতিবিক্ত চারিটি ভাইকাউণ্ট বিমানপোত এবং বিমানপথে 
চলাচল ব্যবস্থায় ড্যাকোট বিমানপোত পরিহার করিবার উদ্দেশ্টে ২৫টি 
আধুনিক বিমানপোত এই কপোবেশনের আয়ত্তে আপিবে। এই পরিকল্পনা 
কালে কর্পোরেশনের অধীনস্থ কর্চচারীদের বাসস্তান নির্াণ, বিমানপোত- 
কারখানার জন্য বঙ্গপাতি ক্রয় এবং আধুনিক বিমানপোতে নিযুক্ত শ্রমিকদের 
শিক্ষা ব্যবস্থা করা হইবে । বঙমানে নাগপুরেব মাধ্যমে দিল্লী, বোস্বাই, 
কলিকাতা) ও মাদ্রাজের মধ্যে বা্ধিকালে এই কর্পোরেশনের বিমানপোত- 

সমূহে ডাক চলাচল করিতেছে । 

এয়ার ইণ্ডিয়! ইণ্টারন্াশনালের বিমানপোত সমূহ নিয়লিখিত প্রধান 
প্রধান পথসমূহে চলাচল করিতেছে £-_-(১) কলিকাতা-বোম্বাই-বসরা-কায়রো- 

জেনেভা-লগুন, (২) কলিকাতা।-ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর-জাকর্তা, (৩) কলিকাতা 
ত্যাংকক-ভংকং-টোকিও) (৪) বোম্বাই-এডেন-নাইরোরবি। ১৯৬০-৬১ সালে 
এই কর্পেরেশনটির অধীনে ৯টি সপারকনহিলেশন, ৩টি বোইং ৭০৭ জেট এবং 

,১টি ডি. সি. ৩, বিমানপোত নিযুক্ত ছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে এই বিমানপোত- 

সমূহ ৭৪"৩৫, লক্ষ মাইল নিয়মিত পথে চলাচল করে ও ১২১টি দ্বেশের সহিত 
ংযোগ সাধন করে। এ সালে পারবাহিত যাত্রীর পরিমাণ দাড়ায় 

1৮৯,৩৮৫ জন। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ৪টি জেট বিমানপোত- 
এই কর্পোরেশনের আয়তে আমিবে এবং বোম্বাইতে একটি জেট-এগ্জিন সংস্কাত্ 

কারখানা স্থাপিত হইবে। 
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নিয্লিখিত কয়েকটি বিমানপথেও ভারতের মধ্য দিয় বৈদেশিক বিমান 

চলাচল করে-_-€১) ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ার কর্পোরেশন ( বি-ও-এ-লি ১” 

৭২ নং চিঙ্জ--ভারতের বিমানপথনমুহ 

--(১) লগ্ুন-মাণ্টা-কায়রে|-বসরা-করাচী-দিজ্ী-কলিকাতাটোকি ও-সিডলী,, 
(২) লগুন-করাচী-বোস্বাই-কলম্বো। (২) ট্রান্স ওয়ার্লড্ এয়ার লাইন-__ 

(টি-ডক্লিউ-এ)-_ওয়াশিংটন-লগুন-প্যারী-বোম্বাতই। €৩) গ্রয়ার ফ্রান্সা_ 
প্যারী-কায়রো!-করাচী-কলিকাতসাইগন। (৪8) ডাচ এয়ার লাইন 

(কে-এল-এম)-__আমস্টার্ডম-করাচী-কলিকাতা-সিঙ্গাপুর-বাটাভিয়]। 6৫), 
প্যান-আমেরিকান ওয়ালড্ এয়ারওয়েজ-_(১) কলিকাতা-দিজী- 
করাচী-লগুন-গ্যা্ডার-নিউইয়র্ক, (২) কেকা তাব্যাঙ্কক-ম্যানিলা-হনলুলু 
স্তানফ্লাজিসকো। ৬৬) স্ক্যাণ্ডিনেভিয্মান গ্রয়্ারওয়েজ-__অসলো-করাচী- 
কলিকাতী-ব্যাংকক | (৭) এয়ার পিলোন- -কলক্বো-মাব্রীজ-বোন্বাই-করাচী- 
ক্খন। (৮) চায়না স্যাশনাল এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন-_কলিকাতা- 
রেঙুন-কুনমিং-হংকং। (৯) ইরান এয়ারওয়েজ-_-বোস্বাই-তেহরাণ ), 
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(১০) ওরিয়েশ্ট এয়ারওয়েজ--(১) করাচী-দিল্লী, (২) করাচী-বোম্বাঈ, 
(৩) ঢাকা-দিল্লী, (৪) ঢাক1-কলিকাতা এবং (৫) কলিকাতা -চট্টগ্রাম। (১১) 
কোয়াশ্টাস এম্পায়ার এয়ারওয়েজ-_-লগুন-কলিকাতা-সিভনী। ১২) 
বার্মা এয়ারওয়েজ- রেকুন-আকিয়াব-কলিকাত!। 

প্রশ্টেত্তর 

1 হির৪001156 00516156155 0051165 2 565065 0£ 8510905 (705 0016 2100 

1] 0750026 55506705. 

(জল ও স্থলপথ এবং বিমীনপথের আপেক্ষিক ন্ুবিধা-অস্থবিধা সম্পর্কে আলোচন! কর |) 
(পৃঃ ৩৩৯-৩৪* ) 

25. দু চ705726 006 £60£18717109] 18000150780 11600017025 005 521600101 0£ 

06 ৪1: 100306৩ 0£ 07৩ 90110. 10০25011796 [1706 79101701081] 00061050601] 1 

[07095 0£ 1776 ৮/০1৭. " 
( বিমানপথ নির্দেশক ভৌগোলিক অবস্থাসমূহের নির্দেশ কর । পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য আত্তর্জী- 

তিক বিমানপৎসমূহের বর্ণনা কর 1) ( পৃঃ ৩৪* ও পৃ: ৩৪১-৩৪৩) 
31013505506 06৮10203677 06 212 00525001657 56৮02 22110019, 

(স্তাবতীয় বিমানপধের সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা কব 1) (পৃঃ ৩৪৪-৩৪৭) 

পঞ্চদশ অধ্যায় 

বন্দত্র ও নগরের উৎপতি ও উন্নাতি 
লল্দ্ললল 

স্যার 

1 বন্দর (০০:৫)-_অন্যত্র রঞ্টানীর জন্ত যেখানে পণাসভ্তার জাহাজে (অথবা 
বিমানপোতে ) বোঝাই করা হয় এবং যেখানে আমদানীকৃত মাল জাহাজ 
( অগবা বিমানপোত ) হইতে খালাস করিয়! জলপথে বা স্থলপথে অন্তত্র প্রেরণ 
করা হয় সেই স্থানকে বন্দর বলে। বন্দর নৌপথ ও স্থলপথের সংযোগ-স্থল । 

অবস্থান অন্কসারে বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (01835811080 0£ [00215 

৪০০০1008 €০ 10০8610:)-_বন্দর প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, সামুদ্রিক ও নদী- 
প্রস্তিক। (৬ লামুক্িক বন্দর (0০৪91 70:%5)-_সামুদ্রিক বন্দরকে দেশের 
বহিবাণিজ্যের ছ্বার-পথ বল। যাইতে পারে। অবস্থান অন্নসারে সামুদ্রিক 
বন্দরগুলিকে প্রর্ণানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (ক) দ্েশাভ্যস্তরে 
প্রবিষ্ট উপসাগরের উপর অবস্থিত উট'নাগরীয় বন্দর (885 790165) য্থা_ 
যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, ভারতের স্থুরাট ও কান্ছে গ্রভৃতি। উপসাগবীয়ধর্মীর- 
গুলির পোতাশ্রয় স্বভাবতঃ প্রশস্ত, নিরাপদ ও গভীর হইয়া থাকে । (খ) নদী, 
,মোহানায় অবস্থিত মোছান। বন্দর (5%991106 1০০:69),-বেরপ- শঙ্গাক, 

খু 



২৩৪৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

'মোহানায় কলিকাতা, কর্ণফুলীর মোহানায় চট্টগ্রাম প্রভৃতি । নদীবাহিত 
প্রচুর পন্ক ও আবর্জনা নদীমোহানাম সঞ্চিত হয় বলিম্বা মোহান] বন্দরের 
পোতাশ্রদ্ন সাধারণতঃ অগভীর হইয়া থাকে । (গ) সমূত্রগামী বাণিজ্যপোত 
চলাচলের উপযোগী খালের উপর অবস্থিত খালবন্দর (08:81 ১০:65), 
যথা সয়েজ খালেব উভয়প্রান্তে অবস্থিত হুয়েজ ও সৈয়দ বন্দর । (ঘ) জমুদ্্ 
'উপকুলের মুক্ত বন্দর (07261 £09895€589)-_-এইরূপ বন্দরগুলি সময়ে 

সময়ে ভীষণ ঝটিকা উত্তাল তরঙ্গ ও উমি-তাভিত বালুরাশির প্রভাবে বন্ধ 
অস্থবিধা ভোগ করে । বোলন এই শ্রেণীর বন্দর । উপসাগর ও নদী মোহানার 
সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বন্দরগুলিই সর্বোত্রষ্ট । কাবণ এই সমস্ত বন্দরের পোতা- 
শ্রযনগুলি সাপারণতঃ নিরাপদ, গভীর ও প্রশস্ত হয় এবং এই সমস্ত বন্দর নদীপথে 
পশ্চাদ্ভূমির সহিত স্থগম যাতায়াত-ব্যবস্থা রক্ষা করিতে পারে। 

+. (২) নদীপ্রাস্তিক বন্দর (২:৮6 200:69)- নদীপথে ভ্রমণকাবী 

বাণিজ্যিক পোতসমূহ দুবদেশ হইতে আমদানীকৃত পণাসস্ভার যে স্থানে জাহাজ 
হইতে নামাইয়া দেয় এবং দূরদেশে বগ্ানীর জন্য পণ্যসম্ভার যে স্থানে জাহাজে 
বোঝাই করে সেই স্থানকে নদীপ্রাস্তিক বন্দর বলে! গোয়ালন্দ পুব 
পাকিস্তানের বিখ্যাত নদীপ্রাস্তিক বন্দর । কোন কোন ক্ষেত্রে নদীপ্রাস্তিক 
বন্দবের প্রভাব সামুদ্রিক বন্দর অপেক্ষাও অধিক হইয়া! থাকে, কারণ নদী-. 
প্রান্তিক বন্দরের মাধ্যমে দেশগত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য স্ুলম্পন্ন হয়। 
দেশাভ্যন্তবে নদীপ্রান্তিক বন্দরের প্রাচুষ, পণ্য আমদানী-রপ্তানীর বায় ও সময় 
বহুল পারমাণে হ্রাস করিয়া দেশগত উন্নতিব সহায়তা করে । তবে নিয়লিখিত 
স্থযোগস্থবিধাগুলি বতমান না থাকিলে নদীপ্রান্তিক বন্দর দ্রুত উন্নতি লাভ 
করিতে পারে না। যেবূপ (১) যে নদীর উপব বন্দর গড়িয়া উঠিবে উহ 
সাবাবৎসরই স্থনাব্য থাক। প্রয়োজন । (২) নদীপ্রাস্তিক বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি 
বিস্তৃত, জনবল ও বাণিজ্যিক পণ্যে সমৃদ্ধ হওযক] প্রয়োজন । (৩) নদীপ্রাপ্তিক 
বন্দরের সভিত জলপথে বা স্থলপথে পশ্চাদভূঘিব সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা থাক। 
প্রয়োজন । (৪) নরদীপ্রান্তিক বন্দর নৌপথ ও স্থলপথ (যথা-_খুলন1) অথবা দুইটি 
নৌপথের সংযোগস্থলে (যথা পদ্মা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে গোয়ালন্দ) অবস্থিত 
হইলে দ্রুত উন্নতি লাভ করে। (৫) নদীপ্রান্তিক বন্দরের পোতাশ্রয় আদর্শ 
হওয়া গরয়োজন। 

বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুসারে বন্গরের শ্রেণীবিভাগ (01855518108- 
(101) ০0 790765 ৪.00010108 €0 005.10580815 01 €৪৭০)--বাণিজ্যের 

প্রকৃতি অন্থনারে আবার বন্দরগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা, 
(ক) আমদানী-প্রধান বন্দর (12909: 00:65) -_-যেরূপ, ক্ষশিয়ার আর্কে- 

প্রেল ও যুক্তরাষ্ট্রে বোস্টন বন্দর, (৭) রগু/নী-প্রধান-বন্দধর 0:০০ 
০০৪)-- যেরূপ, কুশিয়ার ওডেসাও ও আরবের মোক] বন্দর ; গে) জড়ত" 
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দারী বন্দর (7006০০$ )_-যে বন্দর হইতে আমদানীকৃত পণ্য সম্পূর্কূপে 
স্বানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত ন1 হইয়া অন্ঠান্য দেশে রপ্তানী হইয়া যায় সেই 
বন্দরকে আড়তদারী বন্দর বলে এবং সেই ধরণের বাণিজ্যকে বলে আভডতদারী 
বাণিজ্য । ভারত হইতে চা সাধারণতঃ লগ্ুন বন্দরে প্রেরিত হয় এবং লগ্ডন 
হইস্ছে এ চা ইউরোপের নানা দেশে প্রেরিত হয়। স্থতরাং ভারতীয় চা-এর 
ক্ষেত্রে লগুন আড়তদারী বন্দর । এইরূপ হামবুর্গ, কলমে, সিঙ্গাপুর, হংকং, 
সাংহাই, সৈয়দ বন্দর আডতদারী বন্দরের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। 

নিয়লিখিত স্থযোগন্থবিধাগুলি বর্তমান থাকিলে আডতদারী বন্দর দ্রুত 
উন্নতি লাভ করিকে পারে--(১) যে সমস্ত পণ্য লইয়! আডতদারী বন্দর গড়িয়া 
উঠিবে সে সমস্ত পণ্য দীর্ঘকালস্থায়ী, সহজে বহনযোগ্য, অথচ উচ্চমুল্যের হওয়! 
প্রয়োজন । মখলা, রেশম, চা প্রভৃতি এই শ্রেণীর পণ্য । (২) বাণিজ্যিক পণ্র 
উৎপত্তিস্থল এবং আমদানীকারক বন্দরের মধ্যে দৃবত্ব যত অধিক হইকে* 
আডতঘারী বন্দরের গুরুতও তত বুদ্ধি পাইবে । (৩) আনতদারী বন্দর দেশের 
কেন্দ্রন্থলে অবস্থিত হওয়1 প্রয়োজন, কারণ অবস্থান এইরূপ হইলে পণ্য 

আমদানী-বপ্তানী কর! সহজসাধ্য হয়। (৪) যে সমস্ত অঞ্চল হইতে পণ্য 
আমদানী বা যে সমস্ত অঞ্চলে পণ্য রপ্তানী করা হইবে সে সমস্ত অঞ্চলের সহিত 
আনতঙদারী বন্দরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাক] প্রয়োজন । (৫) রপ্তানীকারক 
ও আমদানীকারক দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাবসায় বা মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধা 
থাকিলে আডতদারী বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। 

পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি 'অনুসারে বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (015351£- 
08620919০04 19015 98000101776 60 116 70280016 04 1081190018)--- 

পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি হিসাবে বন্দরগুলিকে আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর। 
হয়। (ক) যে সমস্ত বন্দরের পোতাশ্রয় স্বাভাবিক, সেগুলিকে বলে 
স্বাভাবিক বন্দর (86915] 00165), যথা বোম্বাই, লিভারপুল, সিড্নী, 

স্যানফ্রান্সিনকে। প্রভৃতি । (খ) যে সমস্ত বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম, সেগুলিকে 
বলে কৃত্জিম বন্দর (4161018] 00765) 1 মাত্রাজ একটি কতিম বন্দর | 

সামুদ্রিক বন্দরের গঠন ও উন্নতি (001201510198 £0£ (5০ ৫6৮৪- 

1019056100 0£ £০9০0 ৪68. 7১065 )-_নিয়্লিখিত স্থযোগগুলি বর্তমান 

থাকিলে সামুন্িক বন্দর ক্রুত উন্নতি লাভ করিতে পারে। 
(১) আদর্শ পোড়ায় (79581 15579০ঘ:)__নিয়পিখিত স্থযোগ- 

ুবিধাগুলি বরমান থাকিলে পোতাশ্রয় আদরশস্থানীয় হয়। (ক) পোতাশ্রয়ের 
. অভ্যন্তরভাগ বাত্যা, সমুদ্রশ্োত, প্উ্ঙগবিক্ষেপ প্রভৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত 

হওয়া প্রয়োজন। পোতাশ্রয় এবং উপকূল সন্নিহিত অঞ্চলে সমুদ্রের 
যথোপযুক্ত গভীরত1 থাক] আবশ্তক। ফিভ্নী, লগ্ডন, বোশ্বাই, সাও 
্তানফ্রান্দিম্কো প্রভৃতি বন্দরের পোতাশ্রয় উপযুক্ত পরিমাণে গ্রভীর বলিয়া! এই 
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সমস্ত বন্দর ত্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে । (গ) পোতাশ্রয় এবং ইহার সন্গিহিত 
অঞ্চলসমূহ সারাবৎসরই বরফ ও কুয়াশা হইতে মুক্ত থাকা প্রয়োজন'। উত্তর 
রুশিয়ার উপকূলাঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বরফাবুত থাকায় এই অঞ্চলে 
কোন উন্নতিশীল বন্দর গড়িয়া! উঠে নাই। (ঘ) অধিকসংখ্যক বাণিজ্যপোতু 
যাহাতে একত্রে পোতাশ্রয়ে থাকিতে 'পারে ও চলাচল করিতে পারে তজ্জন্য 
পোতাশ্রমটি প্রশত্ত হওয়া প্রয়োজন। (উ) উন্মুক্ত সমুদ্র হইতে পোতাশ্রয়ের 
প্রবেশপথ বিস্বহীন ও সহজ হওয়া এবং উভয় অঞ্চলের সমূদ্রুতল যথাসভ্ভব সমান 
হওয়| প্রয়োজন । হংকং বন্দরে বাণিজ্যপোতগুলি অত্যন্ত সহজভাবে জেটি 

পধন্ত পৌছিতে পারে । অপরপক্ষে কলিকাতা, নিউ অরলিয়', গুয়াকুইল প্রভৃতি 
বন্দরের প্রবেশপথ এরূপ বক্র ও বিস্বনংকুল যে উন্মুক্ত সমুদ্র হইতে এই সমস্ত 
বন্দরের জেটি পর্যস্ত পৌছিতে প্রচুর সময় ও যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন হয়। 
(চ) পোতাশ্রয় সন্গিতিত অঞ্চলে বাণিজ্পোত মেরামত ও জেটি নির্মাণের 
উপযোগী পধাঞ্ধ স্থান থাক! প্রয়োজন । 

(২) ব্যবসা-বাণিজ্যের স্ুুযোগ-মুবিধা €৫:400010000009001 

£৪01186159 )- বন্দরে বাণিজ্যপোতে ও বাণিজ্াপোত হইতে পণ্য বোঝাই ও 
খালাসের স্থবিধা, যাত্রীদের আরোহণ ও অবরোহণের সুবিধা, পণ্য-উত্তোলক 
যন্ত্র, পণ্য মজুত রাখিবার ছাউনী, জেটি হইতে গুদামঘর পর্যস্ত পণ্যচলাচলের 
ক্ুবিধার জন্ত জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা, পোতসমূহ মেরামতের জন্য 
যোগ্য স্থান, বন্দরের সন্গিকটে ইন্ধন দ্রব্য ও সুপেয় জল, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়। 
প্রভৃতি বর্তমান থাকা একাস্ত প্রয়োজন । বন্দরের অবস্থান বিস্তৃত সম্ভূমি অঞ্চলে 
হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের এই সমস্ত স্থযোগ-স্থুবিধ! বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। 

(৩) বিস্তৃত, জনবহুল, সমৃদ্ধ ও সহজ পরিবহনব্যবস্থাসম্পন্ন পম্চাদ্ভূমি 
(10065:18770)5ে সকল অঞ্চলের রপ্তানীত্রব্য কোন একটি বন্দরের মধ্য 
দিয় বিদেশে প্রেরিত হয় এবং এ বন্দরের মধ্য দিয়া আনীত পণ্য ষে সমস্ত 
অঞ্চলে বণ্টিত হয় সেই সমস্ত অঞ্চলকে এ বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি (73175661190) 
বলে।) যথা- পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িব্বা, আসাম এবং যুক্তপ্রদেশের কিয়াংশ" 
কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্ভূমির অন্তর্গত ; কারণ বঙ্গদেশের পাট, আসামের 
চা, উড়িস্তা ও বিহারের লৌহ, লৌহ আকরিক ও অন্ান্ত খনিজ সম্পদ প্রভৃতি 
দ্রব্য কলিকাত। বন্দরের মধ্য দিয়! বিদেশে রপ্তানী হয়। আবার যন্ত্রপাতি, 
কার্পাসজাত দ্রব্য কলিকাত। বন্দর দিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে বণ্টিত হয়। কোন 
কোন বন্দরের পশ্চাদ্ভূমির হুনিপিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা সম্ভব নহে, কারণ, 
অনেক সময় একই অঞ্চলের পণ্যব্রব্য দুই বাঁ ততোধিক বন্দর মারফং রপ্তানী 
হইয়া খাকে ৷ উদ্দাহরণ ব্বব্ূপ বল। যাইতে পারে যে রাইন নদীর অববাহিকার 

জ্বার্নানীর ব্রিমেন, হল্যাণ্ডের রটারভাম এমন কি অনেক সমম্ন বেলজিয়ামের 
বন্দর মারফৎও রপ্তানী ছুইয়া থাকে । অনেক লময় আবার 
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রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্ভূমিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। 
যেরূপ পুর্ব পুর্বে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্ভূষির অন্তরুক্ত ছিল কিস্ত বর্তমানে 
উহা চট্টগ্রাম ও চালন বন্দরের পশ্চাদ্ভূমির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । তবে বাণিজ্যের 
গ্রকৃতি অনুসারে পশ্চদ্ভূমি আমদানী প্রধান (01505106015 ) বা রপ্তানীপ্রধান 

'% (০১060100001) হইতে পারে। 

বন্দরের উন্নতি বিশেষ কবিয়া নির্ভর করে উহার পশ্চাদভূমির বিষ্তার ৪ 
সম্বদ্ধির উপর | পশ্চাদভূমি, প্রথমতঃ, সমৃদ্ধ ওয়! প্রয়োজন । কলিকাতা 
বন্দরের পশ্চাদ্্ভূমি উবর ও লমৃদ্ধ হওয়ায় এই বন্দরের রপ্তানী বাণিজ্য অত্যন্ত 
'অধিক এবং এই বন্দর এত উন্নতিশীল। অপবপক্ষে সিন্ধুনদের মোহানাঘ 
অবস্থিত করাচী বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর বলিয়া উহ] বন্দর 
হিনাবে কলিকাতা অপেক্ষা নিরুষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চাদ্ভূমি জনবহুল হওয়া 
প্রয়োজন । জনবহুল পশ্চাদ্ভূমির চাহিদ। মিটাইতে বহুল পরিমাণ পণ্যপ্রব্য 
বিদেশ হইতে আমদানী হয়। কলিকাতা, বোস্বাই, লগ্ন, হামবুর্গ, নিউইয়র্ক, 
হংকং, সাংশাই প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত প্রসিদ্ধ বন্দর বিস্তৃত, জনবহুল ও সমৃদ্ধ 
পশ্চাদ্ভূমির জন্তই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । অপরপক্ষে আফ্রিকার 
নিবক্ষীয় অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যিক পণ্যের অপ্রতুলতা থাকায় এবং এ সমন্ত 
অঞ্চল জনবিরূল হওয়ায় উল্লেখযোগ্য বন্দর বিশেষ ভাবে গডিয়! উঠে নাই । 

& তৃতীয়ত; বন্দরের সহিত পশ্চাদ্ভূমির যোগাযোগরক্ষার জন্য জলপথ বা 
ট)স্বরপথে থাতায়াতেব সহজ বাবস্থা থাকা একাস্ত প্রয়োজন । "সহজ যাতায়াত 

বাবস্থার বিস্তারের উপর পশ্চদ্ভূমির বিস্তৃতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। 
চতুর্থত$ পশ্চাদৃভূমির অধিবাসীদের বাণিজ্যে আসক্তি থাক? প্রয়োজন । 

কখনও কখনও একই পশ্চাদভূমিকে কেন্দ্র করিয়া! একাধিক বন্দর গভিয়। 
উঠে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের অন্তর্গত ওখা, পোরবন্দর, কামে, ব্রোচ, 

স্ববাট প্রভৃতি বন্দরগুলি প্রায় একই পশ্চাদ্ভূমিকে ভিত্তি করিয়া গডিয় 
উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে ষে বন্দরে বাবস-বাণিজ্যের স্থযোগ অধিক এবং 
'আম্দানী-রপ্তানীর বায় অপেক্ষাকৃত অল্প সেই বন্ধরের উন্নতিই ভ্রুত হয়। 

নিউইয়র্ক পৃথিবীর একটি উন্নতিশীল বন্দর । ইহার পোতাশ্রয় আদরশস্থানীয় 
“এবং পশ্চাদ্ভূমিও বিশেষ সম্বদ্ধ ও জনবহুল । বন্দব হইতে রেলপথে বিভিন্ন 
অঞ্চলে যাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে এই বন্দর এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

পক্ষান্তরে প্যার1 একটি সামুদ্রিক বন্দর, কিন্তু ইহার পশ্চাদ্ভূমি বিশেষ সমৃদ্ধ ন! 
 ছ্ছওয়ায় উহ বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পাবে নাই। 

নগন্ত্র ও ঘ্বাণিজ্য কেন 
নগর ও বাণিজ্য কেক কৃপ্থির কারণ (6506০015 £681202051016 £9 

2172 0058 01 60708 50 0606 0880€89 )--নগর ও বাণ 
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কেন্দ্র স্থির প্রধান প্রধান কারণ অমর] নিয়লিখিত ভাবে নির্দেশ করিতে 
পারি £-_ 

(১) তভীর্ঘন্থান স্বভাবতঃই জনসমাগমের ফলে বাণিজাকেন্দ্র ও নগরে 
পরিণত হয় ; যথা-__-মঞ্কা, কাশী, গয়া, লাসা প্রভৃতি । (২) স্বাস্থ্যকর স্থানও 
জনসমাগমের ফলে নগরে পরিণত হয়; যথা-_-ওয়ালটেয়ার, চুনার, মধুপুর, 

দাঞ্জিলিং সারাটোগা, ভিপি, বাথ ইত্যাদি। (৩) শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও 
পৃথিবীতে বু নগরের স্থষ্টি হইয়াছে ; যথ1--শাস্তিনিকেতন, আলিগভড, 

অক্সফোর্ড, কেসি প্রভৃতি। (৪) এঁতিহথাসিক ও রীজনৈতিক ক্ষেত্র 
শহরে পরিণত হয়। যথা_আগ্রা, মুশিদ্দাবাদ, টোকিও, ব্যাংকক, দিলী 
প্রভৃতি । (৫) সামরিক সন্কটক্ষেত্রের কেন্দ্রূপে ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জ্ন্' 
দুর্গাবাসরূপে বহু নগরের ক্ষ্টি হইয়াছে । যথা কোয়েটা, পেশোয়ার, 

“ জিব্রাপ্টার, ইন্তাম্ুল প্রভৃতি। (৬) বৈষয়িক সম্পদের প্রাচুর্য হেতু 
নারায়ণগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, আসানসোল, কোভারম প্রভৃতি স্থান শহরে পরিণত 
হইয়াছে । (৮) শক্তি সম্পর্দের কেন্দ্রস্থলে বহু নগবের উৎপত্তি হয়। 
ষথা-__কয়লার প্রাচুধহেতু রাণীগঞ্জ, ঝরিয়! ; তৈলের প্রাচুধহেতু ডিগবয় ; এবং 
জলশক্তির কেন্দ্র হিসাবে ভারতেব শিবসমুদ্রম্ বিখ্যাত নগরে পবিণত হইয়াছে। 
(৮) পর্বত ও সমভুমির সঙগমন্লে কালক্রমে নগরের উৎপত্তি হয়। যথা__ 
ইত্তালীর মিলান, আসামের ইন্ফল প্রভৃতি । (৯ বাণিজ্যপথের সংযোগ-* 

ক্ষেজ্ে শহর গভিয়া উঠে; যথ1-_এলাহাবাদ, লীয়', মানাওস্ ইত্যাদি শহর 
নদনদীর সঙ্গমক্ষেত্রে অবস্থিত । উইনিপেগ,' শিকাগো, টরণ্টো প্রড়ৃতি 
বিমানপথের সংযোগক্ষেত্রের শহর এবং কায়রো, ভিয়েন।, দিলী প্রভৃতি নগর, 
দুঈ বা ততোধিক স্থলপথের সংযোগক্ষেত্রে অবস্থিত। (১০) শ্রমশিল্প কেন 
শহরে পরিণত হয়; যথা -জামসেদপুর, ম্যাঞ্চেন্টার, পিট্স্বার্গ প্রভৃতি । (১১) 
বাণিজ্যকেজ্জে নগরের উৎপতি হয়; যথা-_যূলতান, শিকাঁরপুর, শিকাগে। 
ইত্যার্দি। (১২) পণাবহনের পদ্ধতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বছ নগরের উদ্ভব 

ঘটিয়৷ থাকে । পৃথিবীর সামুদ্রিক বন্দরসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । পৃথিবীতে 
১ লক্ষ অধিবাসী-সম্পন্ন ছয় শতেরও অধিক নগরী রহিয়াছে । ইহার প্রায় 
৪০% ইউরোপ মহাদেশেই বিদ্যমান | 

তবে এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এভাবে খুঁটিয়া খু'টিয়া কারণ নিদেশি 
করার পছতি যারপরনাই কৃত্রিম । কোনও শইরই সামান্য একটি কি ছুইটি' 
কারণে গডিয়। উঠে না, প্রত্যেকটি শহরেরই.উত্পত্তি ঘটে বন্ুবিধ জটিল কাধ- 

কারণ পরম্পরার পারস্পরিক সম্বদ্ধের ফজর উত্তর গ্রদেশের কাশী, তিব্বতের 
লাসা, আরবের মকা প্রভৃতি শুধু তীর্থস্থান বলিয়াই শহরে পরিণতি লাভ করে 
নাই, এগুলি প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র এবং বহু পথেকু . 
স্বাভাবিক মিলনন্গেক্তুও বটে। 



পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্ ৩৬১ 

প্রধান আমদানী ভ্রব্য। স্য়েজ খাল কাটার পর হইতে এই বন্দরের গুরুত্ব 
বিশেষ বুদ্ধি পাইয়াছে। ব্রিন্দিলি (815170$51)_ ইতালীর দক্ষিণ অংশে 
ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ব্রিন্দিলি একটি উল্লেখযোগা বন্দর ও শিল্প- 
বাণিজাকেন্দ্র। পুর্বে ইহ1 ডাক জাহাজের একটি প্রধান বন্দর ছিল ।জিয়েস্ি 
(7525916)--ইতালীর উত্তরাঞ্চলে লম্বাডি সমভূমির পূর্বপ্রান্তে আব্রিয়াতিক 
সাগরের উপকূলে অবস্থিত ব্রিয়নেস্তি একটি বিখ্যাত আডতদারী বন্দর । 
মধ্য ইউরোপের দানিষুব অববাহিকা অঞ্চলের বহুবিধ পণ্য এই বন্দরের মধ্য 
দিয়া বিদেশে রগ্ানী হয়। .আঅক্কে] (71০৪০০৮৮)-_-মোস্কীভা নদ্দীর তীরে 

অবস্থিত মস্কো! রুশিয়ার রাজধানী, শিল্প ও বাণিজ্য পথের কেন্ু, ও “পঞ্চ 
সমুদ্রের বন্দর" । (খাল ও নদীপথে মস্কো বাপ্টক, শ্বেত, কাস্পিয়ান, আজভ 

ও কৃষ্ণ সাগরেব সহিত সংযুক্ত থাকায় মস্কোকে “পঞ্চ সমুব্রের বন্দর” বা 
চ১০০ 016 016 ৮৪ 5625 বলা হয়। ) বস্ত্র, চর্সদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কাগজ 

প্রভৃতির কারখানা এতদঞ্চলে রহিয়াছে । জোনিনগ্রাদ (1.675378:80)-__ 
নিভ। নদীর তীরে অবস্থিত লেনিনগ্রাদ বিখ্যাত বাটিক সাগরস্থ বন্দর ও 

শিল্পাঞ্চল । এই বন্দর বৎসরে প্রায় ৫ মাস কাল বরফাবুত থাকে । জাহাজ- 

নির্মাণ, কাগজ ও এ্ালুমিনিয়াম শিল্পের জন্য ইহা বিখ্যাত। ওডেস। 
(09659) _-কষ্ণসাগরের উত্তরতীরে অবস্থিত ওডেসা দক্ষিণ রুশিয়ার শ্রেষ্ট 
গম রপ্তানীর বন্দর । আস্টাখান (50:8151787)- কাম্পিয়ান সাগরের 
তীরে অবস্থিত আস্টাখান দক্ষিণ রুশিয়ার একটি বিখ্যাত বন্দর ও ম্্য 
ব্যবসায়ের কেন্দ্র! 

এশিয়! £ রেঙ্কুন (£৪:৪০০০)__ইরাবতী নদীর ব-্বীপের উপর অবস্থিত 
রেছুন শহর ব্রচ্ষদেশের রাজধানী, প্রধান বন্দর ও বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। 
ইরাবতীর উধর উপত্যক1 লইয়া গঠিত ইহার পশ্চাদ্ভূমি স্থলপথে ও জলপথে 
এই বন্দরের সহিত সংযুক্ত । চাউল, খনিজ তৈল ও সেগুন কাষ্ঠ এই বন্দরের 
প্রধান রপ্তানী ব্রব্য এবং শিল্পজাত রাসায়নিক দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্য এই 
বন্দরের প্রধান আমদানী । ““সিজাপুর (98:08810:)-_মালয় উপদ্বীপের 

৯ ৯৭ 
দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এ রাজ্যের রাজধানী" সিঙ্গাপুর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বন্দর এবং উৎকৃষ্ট হ্বাভাবিক পোতীশ্রয়। ইহা উপদ্বীপের সহিত রেলপথ 

দ্বার সংযুক্ত । ইহা সমগ্র দক্ষিণ-পূৰ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ আড়তদ্বারী বন্দর এবং 
আস্তর্জাতিক বিমানপথের ও ব্রিটিশ রণতরীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘাটি । পুর্ব 
ও পশ্চিম গোলার্ধগামী প্রায় ময় বাণিজাপোতই এখানে কমলা বোঝাই 
করে। রবার, রাই, নারিকেলের শান, আনারস, মশলা, দারুচিনি প্রভৃতি 
এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, খনিজ তৈল, কলকক্কা 
তামাক, শর্করা গ্রভৃতি প্রধান আমদানী ভ্রব্য হংকং (7078078১--- 
চীনের দক্ষিণ-পুব অংশে সিকিয়াং গ্কদীর যোহানায় অরস্থিভ হংকং স্বীপ 



৩৬২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

প্রথিবীর অন্তম বৃহৎ বদর, উতরষ্ট পোতাশ্রয়, আডতদারী ও ক্গাহাঙ্জনির্াণ- 
কেন্দ্র। সমগ্র দক্ষিণ চীন এই বন্দবের পশ্চাদ্ভূমি | চা, শর্করা, ধান, কার্পাস, 
চাউল, তামাক, ধাতু পদার্থ, কয়লা, ময়দা, খনিজ তল, আঁফিং প্রভৃতি এই 

বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং বস্ত্র, লৌহ ও ইম্পাত, তৈল ও চবি, রাসায়নিক 

প্রধ্যাদ্দি প্রভৃতি প্রধান আমদানী ভ্রনা।. .লাংহাই (91581781591)-_ চীনের 
পূর্ব উপকূলের মধ্যাঞ্চলে উয়াংমি নদার মোহানার দিকট অবস্থিত সাংহাই 
চীনের সর্বপ্রধান নগর, আডতদারা কেন্দ্র এবং সমগ্র এশিয়ার অন্যতম শ্রে 
বন্দর ও বাণিজ্যকেন্ত্র। এই বন্দরের পোতাশ্রয় অগভীর। উয়াংসিং নদীর 
উর্বর ও জনবহুল অববাহিক1 এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। কার্পাস ও কার্পাসজাত ! 
দ্রব্য, চা, তামাক, রেশম, আফিং, সয়াবিন প্রভৃতি এই বন্দরের প্রপান রগ্রানা 
দ্রবা। এই বন্দর রেশম, পশম ও কার্পাস বস্ত্রবয়নশিল্পের জগ গ্রসিদ্ধ। 

ইয়োকোহ্ামা (075015728)--টোকিওর দক্ষিণে টোকিও উপলাগবের 
অন্তর্গত হন্স্থ দ্বীপের উপর অবস্থিত ইয়োকোহামা জ্ঞাপানের একটি উল্লেখযোগা 
বন্দর ও উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় । রেশম, কৃত্রিম রেশম, পশম ও রেশমজাত ভ্রব্য, 

রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ, চীনামাটির দ্রব্য, চ।, চাউল, বৈছাতিক যঙ্ত্রপাতি প্রভৃতি 
এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খাগ্যশশ্য, কা্পাস, 
ময়দা, শর্কর] প্রভৃতিই প্রধান। ওসুক] (059159)--ওসাঙ1 উপলাগরের 
মুখে অবস্থিত ওসাক। জাপানের দ্বিতীয় নগর ও বস্ত্রশিল্পেব কেন্দ্র। মুদ্রণ, 
লৌহ ও ইম্পাত, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও কাগজ এই অঞ্চলের অন্যান্য শিল্প । 
কোবে (০৮৪)--ওসাকা হইতে ৯০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কোবে 

জাপানের দ্বিতীয় বন্দর, উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় এবং জাহাজ, ববার, দিয়াশলাই ও 
রেশম শিল্পের কেন্্র। টোকিও (০৮০)_হনস্থ ঘ্বীপের পূর্ব উপকূলে 
অবস্থিত টোকিও জাপানের নর রাজধানী, শিল্প বাণিজ্যের কেন্ত্র ও পৃথিবীর তৃতীয় 
বৃহত্তম নগর |” কলন্ছে। (0:01010০)-_সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম 
উপকূলে অবস্থিত কলম্বো! এঁ দ্বীপের রাজধানী, বন্দর এবং বিখ্যাত আডভদারী 

কেন্ত্র। এই বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম । সমগ্র লিংহল দ্বীপ এই বন্দরের 
পশ্চাদ্ভূমি । হুয়েঞ্জ খালপথে অস্ট্রেলিয়া ও পুব এশিয়াগামী প্রায় সমুদয় 
বাণিজ্যপোতই এই বন্দরে কয়লা লয়। নারিকেল, নারিকেল তৈল, দারুচিনি, 

রবার প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান বপ্তানী 'এবং কয়লা, খনিজটতৈল, চিনি, 
চাউল, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, কাচ প্রভৃতি প্রধান আমদানী 
দ্রব্য । এএ্েডেন (44৪) আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এডেন উপসাগরের 
তাঁরে অবস্থিত এডেন একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপুর্ণ স্বাভাবিক বন্দর ও আড়ত- 
দারী কেন্ত্র। সুয়েজ খালপথে যাতায়াতকারী বাণিজ্যপোতসমূহ এই বন্দরে 
কয়লা বোঝাই করে । ইয়েমেন ও আবিসিনিয়ার পর্তাঞ্চলে উৎপন্ন কফি এই 
বন্দর দিয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। 



পৃথিবীর উল্লেখষোগা বন্দর ও বাণিজ্যকেন্ত্ ৩৬৩ 

ভাবতেন বন্দত্র ও বাণিজ্য 
ভান্লজেল্স অম্দল্পসহ্মুহ 

ভারতের স্বদীর্ঘ উপকূলভাগ প্রায় অভগ্ন। পশ্চিম উপকূলের নিকট 
দিয় পশ্চিমঘাট পর্বতমালা! বিস্তৃত, উপকূলভাগ সংকীর্ণ, উপকূলসংলগ্ন সমুদ্র 
সাধারণতঃ অগভীর এবং ইহার অনেকাংশ বালুকাময় । সেইজন্য এ অঞ্চলে 
পোতাশ্রয় ও বন্দর নির্মাণ কষ্টকর । তবে এই উপকূলে কাণ্ড লা, বোম্বাই, 
গোয়! ও কোচিন এই চারিটি স্বাভাবিক বন্দর রহিয়াছে । আবার কাগুলা, 
বোদ্ধাই ও গোয়। ব্যতীত এই উপকৃলাঞ্চলের অন্তান্ত বন্দর মে হইতে আগস্ট 
মাস পযন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্থমীবায়ু-প্রবাহের সময় বন্ধ থাকে। পুর্ব উপকূল 

ইলগ্ন সমুদ্র অত্যস্ত অগভীর ও তরঙ্গসঙ্কুল হওয়ায় পুর্ব উপকূলে স্বাভাবিক 
বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অতি সামান্ত | পুর্ব উপকূলে মাদ্রাজ বন্দরের 
পোতাশ্রয় কৃত্রিম এবং কলিকাতা বন্দরেব পোতাশ্রম্ন অত্যন্ত অগভীর । 

এই সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের জন্য ভারতে প্রধান প্রধান* (24810 

0০015) বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা অতান্ত অল্প। পশ্চিম উপকূলের 

কাগুলা, বোম্বাই ও কোচিন এবং পুর্ব উপকূলের মাদ্রাজ, বিশাখাপসতনম ও 

কলিকাতা ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর | ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে 
এই ছয়টি বন্দর অতি সামান্য । ইহাদের মাধ্যমে মাত্র ৩৩ (১৯৬০-৬১) কোটি 
টন পণ চলাচল করে। 

ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর মারফণ্ড পণ্য চলাচলের পরিমাণ ও আয় 
১৯৬০-৬৬ 

| বন্দরে প্রবেশকারী জাহাজ । | | আরের উদ্ধত 

বন্দর | 1 পরিমাণ আমদানী রপ্তানী (+) অথবা! 
| সংখ্যা | ৃ (লক্ষ টন) (লক্ষ টন) 
ূ (প্রো উন) ; ঘাটতি (-) 

কলিকাতা ১৭৮৬ ৩৪৩৪৬ | ৫৪:০৫ ৩৯৪৫ (4) ৫১৩৯ 

বোত্বাই ৩২৩৯ ২৯৯*৭১ | ১০৬২৫ ৩৮৬৪ (4) ৩,৩৭৮ 

মানজ্জরাজ ১২৯৪ ৮৪৮৬ ূ ২৯৯৪ ৷ ভাসি (+) ৪৮০৪ 

বিশাখাপত্তনম্ | ৬২২ ৪৪-১* | ১৩৬৪ । ১৪:৩৯ (+) ৩৩ ৫৩ 

কোচিন ১৩৩৭ গ০-৮ই ১৫৯৫ ৩৮৩ (+)২*৭ 

কাগ্ডল। ২৪৪ ১৯*৩৪ ১২১১ 5:৩৬ (+) ₹'*৬ 

মোট ৮৪৮২ ৭৬৩ ২২২৯৪ ১০৮:৬৬ | (") ৪১১৭৩ 
জেতাতে ডোর সাত তগরর? 

* পৌতাশ্রয়ের » বাবসা-বাপিজ্যের সুযোগ-সুবিধা, পশ্চাদভূগির প্রসার ও সমৃদ্ধি, 
বাণিজোর পরিমাণ তারতষ্য হিসাবে ভণ্রতের বন্দরদমূহ প্রধান ও প্রধান এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে সকলবন্দরের মারফত বারধিক পাঁচ লক্ষাধিক টনের পণ্য চলাচল 

করে সেগুলিকে প্রধান বন্দর বলা হয় । অপরগ্রলি অপ্রধান বঙ্গ | 



৩৬৪ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

ভারতে প্রায় ২২৫টি অপ্রধান বন্দর (11002 0০:05) রহিয়াছে, তবে 
উহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০টি বন্দর মারফত প্রায় ৬* লক্ষ টন পণ্য চলাচল করে। 
ইহাদের মধ্যে ১৮টিই বিশেষ প্উল্লেথযোগ্য । যেরূপ--ওখা, পোরবন্দর, 
কালিকট, তূতিকোরিন, ম্যাঙ্গালোর, কাকিনাড়া, মশুলিপত্তনম্, কুড্ডালোর, 
আলেপ্সি, ভবনগর, বেদি, নবলম্ষ্ী, কুইলন, স্ুরাট প্রভৃতি । প্রধান বন্দরগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এবং অপ্রধান বন্দরসমূহ রাজ্য 
সরকার কর্তৃক শাসিত হয়। 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ও ভারতীয় বন্দর (79:91 70০1:5 10061 

1৩ 56৪: 71909) প্রথম পরিকল্পনার কার্ককালে (১) করাচীর পরিবর্ত 
বন্দর হিসাবে কাও্লাকে প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিবর্তন, (২) বোম্বাই বন্দর 
সংলগ্ন তৈল শোধনাগারসমূহের জন্য বোম্বাই বন্দরের উন্নয়ন, (৩) বর্তমান 
বন্দরগুলির পুনর্গঠন ও উন্নতিসাধন, (৪) কলিকাতা, কোচিন ও মাদ্রাজ 
বন্দরের সম্প্রসারণ, (৫) অপ্রধান বন্দরসমূহের মাধ্যমে পণ্য চলাচল ব্যবস্ঠার 

অনুসন্ধান এবং কয়েকটি অপ্রধান বন্দরের উন্নয়ন প্রভৃতি কল্পে মোট ব্যয় হয় 
২৭৬ কোটি টাকা । এই পাঁচ বৎসরে নানারূপ ব্যবস্থা অবলগ্িত হওয়ায় 
প্রথম শ্রেণীর ৬টি বন্দরের মাধ্যমে পণ্য চলাচলের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালের 
২০ কোটি টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে ঈীভায় ২৫ কোটি টন। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্ধকালে প্রথম পরিকল্পনায় গৃহীত অথচ অসম্পূর্ণ 
কার্ধাবলীর সম্পূর্ণতার উপরে এবং কলিকাতা, মাপ্রাজ, বিশাখাপত্তনম ও 
কোচিন বন্দরের উন্নয়নমূলক কার্ধহ্চীর উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়। এই পরিকল্পনাকালে অপ্রধান বন্দরসমূহের উন্নতিসাধন ; মালপে, 

পারাদিপ ও ম্যাঙ্গালোর বন্দরের পোতাশ্রয়ের উন্নয়ন সম্পফিত ব্যাপক অন্- 
সন্ধান এবং কয়েকটি নূতন বাতিঘরের স্থাপন ও পুরাতন বাতিঘরেব সংস্কার 
সাধন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বন্দর উন্নয়ন বাবদ মোট ব্যয় হয় 
৩৩'৪ কোটি টাকা । বন্দর উন্নয়ন মূলক নানাবূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় 

১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ প্রধান প্রধান বন্দরগুলির মাধ্যমে প্রায় ৩৩ কোটি টন 
পণ্য চলাচল করে। 

তৃতীয় পরিকল্মনাকালে বন্দর উন্নয়নকল্পে নিয়লিখিত কার্ধস্চী অনুস্থত 
হইবে-_(১) পুর্ব পরিকল্পনায় গৃহীত অথচ অসম্পূর্ণ কাধাবলী সম্পূর্ণ কর! হইবে ; 
(২) বোম্বাই বন্দরের উন্নয়ন ও প্রসারণ কর] হইবে ; (৩) কলিকাতা বন্দরের 
রক্ষণ ও উন্নয়ন কল্পে হলদিয়ায় একটি উপবুন্দন স্কাপন কর] হইবে এবং গজ 

ৰাধ পরিকল্পনাটি গৃহীত হইবে । হলদিয়ার উপবন্দরটি কলিকাতা হইতে ৫৬ 
মাইল দক্ষিণে অবস্থিত হইবে এবং এই বন্দর মারফৎ গুরুভার দ্রব্যাদি, যেকধপ 
কয়লা, লৌহ আকর, থাগ্যশশ্য প্রভৃতি চলাচল করিবে । হলদিয়ার বন্দরটি 
একটি প্রস্তাবিত রেলপথের সাহায্যে ক্লেকাতা-খড্ঞাপুর রেলপথের সহিত 



পৃথিবীর উল্লেখষোগা বন্দর ও বাণিজ্যকেন্্ ৩৬৫ 

সংযুক্ত থাকিবে। (৪) টিউটিকোরিন ও ম্যাক্গালোর এই অগ্রধান বন্দর দুইটি 
মারফৎ যাহাতে সারাবসরই পণ্য চলাচল করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর। 

হইবে এবং বন্দর দুইটির সম্প্রসারণ কর। হইবে। ম্যাঙ্গালোর বন্দর মারফৎ 
যাহাতে চিতলন্রগ ও তৎসঙ্সিহিত অঞ্চলসমূহ হইতে বাধিক ২০ লক্ষ টন 
পরিমিত লৌহ আকর রপ্তানী করা যায় তাহার বাবস্থা করা হইবে । (6) 
“দি ইণ্টারমিভিয়েট পোর্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিটি” (১৯৬০)-র সুপারিশ অনুসারে 
পারাদিপ, নিন্দাকারা, কারওয়াড, কাকিনাড়া, মশ্তুলিপত্ম্, কুড্ডালোর, 
রত্বগিরি, বেদী, ভবনগর, পোরবন্দর, ওখা প্রভৃতি অপ্রধান বন্দরগুলির একপ 
উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর! হইবে যাহাতে ভারতের অপ্রধান বন্দরগুলি মারফৎ 
১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ বৎসরে ৯০ লক্ষ টন পণ্য চলাচল করিতে সক্ষম হয়|, 

(৬) বন্ধ পুরাতন বাতিঘরের সংস্কার ও নূতন নৃতন বাতিঘরের স্থাপন করা 
হইবে। এই কাধ বাবদ প্রায় ১১৫ কোটি টাক! ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমতি 
হইয়াছে । ৃ 

কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছের বন্দর (09165 ০£ [81019812120 

09০0,) : কাগু,ল1 টে৪1৪)-_কচ্ছের রাজধানী ভুজ হইতে ৩০ মাইল 
দক্ষিণ-পুর্বে কচ্ছ উপসাগরের পুর্বপ্রাস্তে নবনিমিত কাগুল! বন্দর অবস্থিত। ইহার 
পোতাশ্রয় শ্বাভাবিক, গভীর ও সুরক্ষিত । গুজরাট রাজ্য, মহারাষ্ট্রের উত্তরাংশ, 
রাজস্থান, পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং মধ্য ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ এউ বন্দরের 
পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্থবিস্তত পশ্চাদ্ভূমি লবণ, সিমেন্ট, কাচ, মতস্ প্রভৃতি 
শিল্প সংগঠনের সম্ভাবনাপুর্ণ এবং সাজিমাটি, কয্লা, এ্যান্টুমিনিয়াম প্রভাতি 

খনিজ ভ্রব্যে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে লোকবসতি বিরল ভওয়ায় এস্থানে 
বন্দর গঠন ও সম্প্রসারণের উপযুক্ত বিস্তৃত ভূভাগ রহিয়াছে । ১৭৭ মাইল 
দীর্ঘ দিশা-গান্ধীধাম রেলপথ ও ৬২ মাইল দীর্ঘ গান্ধীধাম-কাওল। রেলপথ 
নির্মাণের ফলে ইহ] পশ্চিম রেলপথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । ১৩৭ মাইল 
দীর্ঘ ঝাও-কাগুলা রেলপথ নির্মাণেরও একটি পরিকল্পনা রহিয়াছে । কাগুলা 
বন্দরের কয়েকটি অস্থবিধাও রহিয়াছে | সমুদ্র হইতে এই বন্দরের পোতাশ্রয়ে 
প্রবেশপথ অভান্ত সংকীর্ণ এবং এই অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের অত্যান্ত অভাব 
রহিয়াছে । তবে এই সমস্ত অন্তুবিধা দূর কর! বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে বলিম্বা 
মনে হয় না। বেদী (8০1)-_-কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত বেদী 
কাঠিয়াবাড়ের অন্থতম বন্দর ও অগভীর পোতাশ্রয় । এই বন্দরের উপকূল- 
বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক। ওখথা (0151১8)-_কাঠিক়।বাডের পশ্চিম 
প্রান্তের বন্দর ওথা একটি উদ পোতাশ্রয় কিন্তু পোতাশ্রয়ে প্রবেশপথ 
বিশ্বসঞ্কুল। পশ্চাদ্ভূমি জনবিরল ও অসমুদ্ধ হওয়ায় এবং বন্দরের সহিত 

পশ্চাদ্ভূমির উপযৃক্ত যোগাযোগ-ব্যবস্থা না থাকায় ইহার উন্নতি ব্যাহত 
হইয়াছে। একটি রেলপথের দ্বার! ইহা আমেদাবাদের সহিত সংযুক্ত ।. 



৩৬৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

তৈলবীজ ও কার্পাস এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী এবং বয়ন যন্ত্রপাতি, মোটর 
গাড়ী, লৌহজাত ত্রব্য, শর্করা, রাসায়নিক ভ্ব্য গ্রভৃতি প্রধান আমদানী পণ্য। 
পোরবন্দধর (০০:৮৪৫৪:)- কাঠিগ্াবাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত এই বন্দর 
উপকৃলীক্ন বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। সমু্রগামী জাহাজ এখানে আসিতে পারে 
না। সিমেন্ট ও গৃহাদি নির্মাণের প্রস্তর এই বন্দরের প্রধান রপ্তানী ভ্রব্য। 

কম্কণ উপকূলের বন্দর (০7:65 ০£ 0756 8:0120500 ০083$) £ 

(8০:2৮95)--ইহা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও প্রধানতম বন্দর । এই 
বন্দর-একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত এবং ইহার পোতাশ্রয় সবরক্ষিত, শ্বাভাবিক, 
১৪ মাইল দীর্ঘ, ৫ মাইল প্রশস্ত ও ২২'-৪*' গভীর । এই বন্দর দিয়! সারা- 
বসরই পণ্য চলাচল করে। সমগ্র মহারাষ্ট্র, ম্ধ্যপ্রদেশ, অন্ধ, রাজস্থানের 

পূর্বাঞ্চল, মহীশুরের উত্তরাংশ ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি । 
এই পশ্চাদ্ভূমিতে প্রচুর কার্পাস, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানীজ, চর্ম ও বয়নশিল্পজাত 
দ্রব্যাদি উত্পাদিত হয়। বোদ্বাই বন্দর পশ্চিম ও মধ্য রেলপথের দ্বারা ইহার 
পশ্চাদ্ভূমির বিভিন্ন অংশের সহিত সংযুক্ত । কার্পাস, তৈলবীজ, পশম ও 
পশম-জাত দ্রেব্য, চর্ষ, ম্যাঙ্গানীজ, খাছ্যশস্ত ও বয়নজাত দ্রব্যাদি এহ বন্দর দিয় 
রণ্ডানী হয় এবং রেলের ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, কার্পাসজাত ভরব্য, রাসায়নিক ভ্রব্য, 
মোটরগাড়ী, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কয়লা, খনিজ তৈল প্রতৃতি নানাবিধ শিল্প- 
জাত দ্রব্য আমদানী হয়। করাচী বন্দর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বোম্বাই 
বন্দরের বাণিজ্যের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। বোম্বাই একটি 
শিল্পপ্রধান অঞ্চল। কার্পাস-বন্ত্রবয়ন এস্বানের প্রধান শিল্প । মালপে।0015196)-- 
পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ও মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত মালপে একটি স্থরক্ষিত 
্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও বিখ্যাত মত্স্ত আহরণ কেন্দ্র। তৃতীয় পরিকল্পনার 
কাধকালে এই বন্দরটির উন্নয়নমূলক নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্িত হইবে। 
মার্মাগাও (5:058৪০)--ইহা গোয়ার বন্দর। অঙ্ক, মহীশূর ও 

মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। বার্দাম, কার্পাস, 
নারিকেল ও ম্যাঙ্গানীজ এই বন্দরের প্রধান রঞ্ঠানী ভ্রব্য। ম্যাঙ্জালোর 
(71517581096) -_-বোম্বাই ও কোচিন বন্দরের মণধ্যস্থলে অবস্থিত ম্যাঙ্গালোর 
মহীশূর রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের একটি অপ্রধান বন্দর। ইহা দক্ষিণ রেল- 
পথের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শেষ স্টেশন এবং রাস্তার সাহায্যে হাসানের 
সহিত সংঘুক্ত । গোলমরিচ, চা, কাজু বাদাম, কফি, চন্দনকাষ্ঠ, ববার, সার 
প্রভৃতি এই বন্দরের উল্লেখযোগ্য রঞ্চানী ত্রব্য। সম্প্রতি এই বন্দরটির উন্নতি 

বিধানের চেষ্ট1! করা হইতেছে। 
মালাবার উপকূলের বন্দর (00165 ০0: 6০ 718188: :098.5%) $ 

কালিকট (08116) (কোবঝিকোড়)_কোচিন হইতে ৯০ মাইল উত্তরে 
দক্ষিণ রেলপথের অস্তর্বতর্ণ কালিকট কেরাল! রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের বন্দর, 



পথিবীর উল্লেখধোগা নন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ৩৬৭ 

অগভীর পোতাশ্রয ও বস্ত্রশিল্লের একটি উল্লেখষোগা কেন্ত্র। নারিকেলের 
দি, ছোব্ডা, নারিকেলের শীস, কফি, চা, লঙ্কা, আদা, রবার, বাদাম, গ্রভৃতি 

এই বন্দরের বধ্টানী ভ্রবা। দাক্ষণ-পশ্চিম মৌন্থমীৰায়ু-প্রবাহের সময় এই 
বন্দর দিয়া বাণিজ্য চলাচল বন্ধ থাকে । কোচিন (0০০515)- কেরালা 
রাজ্যের অন্তর্গত কোচিন একটি উন্নতিশীল বন্দর, নবনিমিত পোতাশ্রয় ও 
'অন্থতম নৌ-ঘাটি। রেলপথে ইহ। মাজ্জাজের সহিত সংযুক্ধ । নারিকেল, 
নারিক্লের ছেোব্ডা ও দ্ন্ডি, চা, কফি, লঙ্কা, বার, এলাচ প্রভৃতি এই 
বন্দরের রপ্তানী ভ্রধ্য। কোচিন নারিকেল তৈলের জন্য বিখ্যাত । 

করোমগ্ুল উপকুলের বন্দর (70165 01 002 00201230728] 

০089৫) $ ভুতিকোরিন (821০0770)- _মা্রাজের অন্তর্গত তুত্িকোরিন 
দাক্ষণ ভারতের তৃতীয় বন্দর, অগভীর পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য-কেন্্র। দক্ষিণ 
রেলপথের দ্বাণা ইহ] মাহুরার সঠিত সংযুক্ত । সিংহলের সহিত এই বন্দরের 
বাণিজ্জাসম্পক ব্যাপক । চাউল, ভাল, পেছাজ, লঙ্কা, গবাদি পঞশ্তু, এলাচ 
শ্ুভাত এই বন্দরের বাণিজাক পণা। উপ্কুশাঞ্চল হইতে মুক্তা সংগৃীত 

হয়। মান্ত্রোজ (21920195)---ভাবতের তৃতীয় বৃহত্তম নগর ও বন্দর । মাদ্রাজ 
বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম । দাক্ষণাত্যের মালভূমির দক্ষিণ পুবাধের প্রায় 
সমগ্র অশহই এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। দক্ষিণ রেলপথের দ্বার এই বন্দরটি 

পশ্চদ্ভূমির সহিত সংযুক্ত । এ বন্দর দিয় ধান, খাগ্শস্ত, কয়লা, তৈল, সার, 
কাগজ, কষ্ট, মোটর গাড়ী, "সাইকেল, স্থাপত্য শিল্পের প্রস্তর প্রভৃতি দ্রব্য 
আমদানী হয় এবং বাদামচর্ধ, তামাক, ধাতু আকরিক, কার্পাস দ্রব্য, সার, 
কফি প্রভৃতি ভ্রপা কশ্তানী হয়। সংকীর্ণ ৬ অসমৃদ্ধ পশ্চাদ্স্ৃমি এবং কয়লার 
অত্যন্ত অভাব হেতু মাছাজ বন্দর বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই । 

উড়িস্যা উপকুজের বন্দর (০:55 ০£ £06:0011555  ০9856) £ 

বিশাখাপত্তনম্ (৮15188051521080091780)-_কলিকাতা হইতে ৫০* মাইল 

দক্ষিণ-পশ্চিমে ও মাদ্রাজ হইতে ৩২৫ মাইল উত্তর-পুবে অবস্থিত বিশাখা- 
পশ্তনম্ অন্ধরাজ্যের একটি নৃতন উন্নতিশীল বদর । এই বন্দরের পোতাশ্রয় 

স্বাভাবিক, গভীর ও নিরাপদ । অন্ধ, মধ্যপ্রদেশের পুবাঞ্চল, ও উড়িস্ 

লইয়া] গঠিত এহ বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি লৌহ আকরিক, মাকঙ্জানীকত ও অন্যান 
খানজ ও বনজ দ্রেবো সমৃদ্ধ। বন্দরটি দক্ষিণ-পুবধ ও দক্ষিণ রেলপথের ছার! 
পশ্চাদ্ভূমির সহিত সংযুক্ত । রায়পুর হইতে বিশাখাপত্বনম্ পযন্ত রেলপথ 
বিস্তৃত থাকায় মধ্যপ্রদেশের খনিজ, বনজ ও কষিজ দ্রব্য এই বন্দর দিয়াই 
রপ্তানী হয়। ইহা ভারতের কো জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। এই বন্দর দিয়া 
ম্যাঙ্গানীজ্গ, তৈলবীজ, থইল, হরীতকী ও বনজ দ্রব্য রপ্তানী হয় এবং লৌহ- 
জাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খাগ্যশস্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি আমদানী হুয়। 
কটকের ৫৫ মাইল পৃবে পুব উপকূলে অবস্থিত পরাদ্ধিপ (28:901) বন্দরটির 



৩৬৮ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

উন্নয়নমূলক কার্ধস্থচী ছ্িতীয় পরিকল্পনার কার্ধকালে গৃহীত হয়। কলিকাতা 
(081০56৮৪)--ভারতের বৃহত্তম নগর ও বন্দর । কলিকাতা সমুদ্র হইতে 

৮* মাইল দূরে হুগলী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। এই বন্দরের পোতাশ্রয় 
কৃত্রিম । পশ্চিমব্জ, আলাম, বিহার, উভভিষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও 
মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। এই পশ্চাদ্ভূমি জনবহুল, 
শিল্প ও কৃষিজ ভ্রবো সমৃদ্ধ এবং উত্তম যোগাযোগ ব্াবস্থাযুক্ত । উঃ পুঃ, পুর্ব ও 
দঃ পুঃ রেলপথের দ্বারা এবং স্থল ও জলপথে কলিকাতা বন্দরের পণ্য উহার 
পশ্চাদ্্ভূমির সহিত আদানপ্রদান কর! হয়। হুগলী নদী ক্রমশঃ অগভীর হইয়া 
উঠায় জাহাজ চলাচলের জন্য সর্বদাই মাটি কাটিম্! নদীগর্ভ গভীর রাখিতে হয়। 
ফলে এই বন্দরের সংরক্ষণ বায় অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার যে গঙ্গাবাধ পরিকুর্পনাটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতা 

বন্দরের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে বণ্লয়া আশা করণ যায়। পাট ও 
পাটজাত ত্রব্য, চা, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, কয়ল1, অবিশুদ্ধ লৌহ প্রভৃতি এই বন্দরের 

রপ্তানী এবং শিল্প ও রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, মগ্য, লবণ, মোটরগাভী, খাগ্ভশস্থ 
প্রভৃতি আমদানী দ্রব্য। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেকই কলিকাত। 
বন্দর দিয়া যায়। বয়ন শিল্প, কাগজ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, এালুমিনিয়াম 
শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প কলিকাতা 
ও তাহার উপকঠে ব্যাপকভাবে গভিয়! উঠিয়াছে । কলিকাতা পৃথিবীব মধ্যে 
শ্রেষ্ট পাট-শিল্পকেন্ত্র। কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুরে কলিকাতা বন্দবের 
স্বৃহৎ পোতাশ্রয় কিং জর্জ ডক অবস্থিত। | 

ভাল্সভেল্ ডল্লেখন্বোগ্য লাশিজ্যক্ষেত্দ্রসম্মহ 

অন্থভসর (47011658)- পাঞ্ভাবের অন্তর্গত অমুতসর উত্তর রেলপথের 
শেষ ভৈঠ-প্নেলকেন্্র ও শিখদের প্রধান তীর্থস্থান। এ স্থানের স্বর্ণমন্দির 
বিখ্যাত। ইহা! রুষিজ দ্রব্য, কার্পাস ও পশম বস্ত্রের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্ত্র। 
অমৃতসরের গালিচা, পশমী শাল এবং নঝ্মা্দার কাষ্টদ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কাশ্মীরের সহিত ভারতের সমগ্ব বাণিজাই অম্বৃতসরের চিতব দিয়৷ চলাচল 
করে। কার্পাসবয়ন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, গেধি, মোজ! এসং চর্ম শিল্প এ 
স্থানের অন্যান্ত শিল্প । জলাজ্ধর (05119700897) _ পাঞ্জাবের একটি বিখ্যাত 
সেনানিবাল ও কৃষিজ ভ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্র। চণ্তীগাড় (0159531852) 
_পাঞ্জাবের রাজধানী | লুধিয্ানা (1-5015808)-_জলম্বর হইতে ২৩ 
মাইল দক্ষিণে উত্তর রেলপথের উপর অর্থাস্থত লুধিয়ান1 পাঞ্জাবের অন্যতম 
বাণিজ্যকেন্দ্র। এস্থানের রেশম, বার্পান ও পশমবয়ন শিল্প এবং গেঙি ও 
মোজ। প্রস্তুত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । লুধিয়ানাতে সৈন্তদের জন্ত পাগড়ী 
প্রস্তুত হয়। লিনলা (9£01)-_সমুদরপৃষ্ঠ হইতে ৭৯০০ উচ্চে হিযালয় 



ভারতের উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকে ভ্রসমূহ ৩৬৯ 

শর্বভগাজে অবস্থিত সিমলা হিমাচল প্রদেশের রাজধানী ও মনোরম 
শৈলাবাল। মার্চ হইতে অক্টোবর মাস পর্যস্ত এই স্থান ভইতে তিব্বত ও 
চীনের আডতদারী বাণিজ্য চলাচল করে। পাঠানকোট 05 0877৮06) 
--পাঞ্াবের উত্তরাংশে অবস্থিত পাঠানকোট উত্তর ক্লেলপথের শেষ রেল 
স্টেশন । এস্থান হইতে মোটর ও আকাশপথে কাশ্সীরের রাজধানী শ্রীনগর 
সংযুক্ত । 

দিল্লী 00611:1)__উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে আরাবল্পী পর্বত ও 
থর মরুভূমির মধ্যবর্তী স্থানে এবং পুর্বে গঙ্জার ও পশ্চিমে সিন্ধু অববাহিকার 
মধ্যবতাণ শৈলশিরার প্রান্তে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত দিল্লী ভারতের 
রাজধানী । এই নগর উত্তর ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত । পশ্চিম হইতে 
গঙ্গার অববাহিকার মধ্যে ইহাই প্রবেশদ্বধার। ইহা বেলপথের একটি 
বিখ্যাত সঙ্গমস্থল। কার্পাস, শর্করা ও ময়দ1 শিল্পের বহু প্রতিষ্টান দিল্লীতে 
রহিয়াছে । দিলীর নক্সাদার ন্বর্ণ ও রৌপ্য জ্রব্য, রেশম, কার্পাস ও পশম দ্রব্য, 
মম্লিন, গজদত্ত, জরীর কাধ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

মোরাদাবাদ (২1015908184 )--_দিল্লী হইতে ১৭ মাইল পুর্বে উত্তর 

রেলপথের উপব অবস্থিত মোবাদাবাদ উত্তর প্রদ্দেশের একটি উল্লেখযোগ্য 
রেল জংসন ও শিল্পকেজ্জ। এস্থানের নক্মাদার পিতল ও কাসার ভ্রব্য, 
এনামেল শিল্প এবং ছুরি ও কাচি বিখ্যাত । এস্বান হইতে প্রচুর আম রপ্তানী 
হুয়। আলিগড় (41189: )- উত্তর গ্রদেশেব অন্ততম বাণিজাকেন্ত্র। 
এ স্থানের তালা, ছুরি-কাচি, পিতল-কাসার ত্রব্য, কাচের চুডি ও অন্যান্ত দ্রব্য 
এবং তুপ্ধশিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। এস্থান হইতে প্রচুর মাখন ও ঘি ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে একটি বিশ্ববিচ্যালত্ব আছে । আগ্রা 
€ 488 )- যমুনা নদীব তীরে অবস্থিত আগ্রা উত্তব প্রদেশেব অন্ততম 
বাণিজ্যকেন্ত্র ও এঁতিহাসিক নগর উচ্চশ্রেণীর কারুশিল্প ও নঝ্সাদার মর্যর 
ভ্রব্যের জন্ত এস্থান প্রসিদ্ধ। আগ্রার নিকটেই দয়ালবাগে জুতা, গালিচ! 
এবং পিতলের তৈজসপত্র প্রস্তত হয়। এস্কানের তাজমহল পৃথিবীবিখ্যাত। 
কিরোজাবাদ € ছঃ:০5৪৪৭ )-_আগ্রার কিছু পুর্বে অবস্থিত ফিবোজাবাদ 
কাচ শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। কানপুর (21012 )- গঙ্জাতীরে 
পুর্ব, পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব রেলপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কানপুব উত্তর 
প্রদেশের বিখ্যাত শিল্পকেন্ ও ইতিহাসপ্রলিদ্ধ নগর । এস্থান কার্পান ও 
পশম বয়নশিল্প, শর্কর1 শিল্প, "চর্ম শিল্প ও তৈল নিফাশন শিল্পের জন্ত প্রসিদ্ধ । 
কানপুরে গ্রচুর তাবু প্রস্তত হয়জ্জজ ইহ! একটি প্রসিদ্ধ বিমান বন্দব। লাক্ষো 
€ 1,500 )-_-গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত লক্ষৌ উত্তর প্রদেশের 
বৃহত্তম নগর ও রাজধানী । এস্থবানে একটি বিশ্ববিস্তালয় এবং একটি বিখ্যাত 
সঙ্গীত বিস্যালয় আছে। এস্থানের রৌপ্য ও স্বর্ণজব্য, হস্তিদস্ত ও কাঠের 

২৪ 



৩৭৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

কারুশিল্প, মৃৎ্পাত্র এবং গন্ধদ্রবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | অযোধ্যার কৃষিজান্ত 
করব্য এস্থান হইতে নালাদিকে রপ্তানী হঘঘ। লক্ষৌ অনেকগুলি রেলপথের 
কেন্দ্র । এ্রলাহাবাদ (4১1151,9190 )-__গঙ্জ। ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 
এলাহাবাদ উত্তর প্রদেশের পুরাতন রাজধানী ও হিন্দুদের একটি প্রসিচ্ন 
স্তীর্ঘস্থান। এস্থবানে সরিষার তৈল, শর্করা, কাচ ও ময়দার বছু কারখানা 
ক্হিয়্াছে। ইহা উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত রেলওয়ে জংসন ও বিমানঘাটি । 
এখানে একটি বিশ্ববিগ্ভালয় আছে। নিকটব্তা অঞ্চল হইতে জোয়ার, 
স্বাজরা, তিসি, তামাক, আম, পেয়ার] প্রভৃতি এস্ানে সংগৃহীত হয়, এবং 
পরে এস্থান হইতে এ সমস্ত ত্রব্য নদীপথে ও রেলপথে বিভিন্ন দিকে রপ্তানী 
হয়। অির্জাপুর (2170595£ )--এলাহাবাদের ৪৫ মাইল পুর্বে গঙ্গাতীরে 
অবস্থিত মির্জাপুর উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। এস্কানের 

শীলিচা, ছুরি-কাচি, মৃৎপান্ত্র, পিত্ল শিল্প এবং প্রশ্তর দ্রব্য বিখ্যাত । 
ারাণমী ৫ ড৪58108515 )-_গঙ্গাতীরে অবস্থিত বারাণসী হিন্দুদের প্রসিদ্ধ 
তীর্থস্থান এবং ভারতের অন্যতম প্রধান নগর । ইহ] খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ্জের 
প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এন্থানে তৈল, শর্কর1 ও ময়দার বু কারখানা রহিয়াছে । 
বারাণসী রেশমশিল্প ও জরীর কাজের জন্য বিখ্যাত। কাঠের পুতুল, জর্দা, 
গালার চুড়ি, হস্তিদস্তের দ্রব্যাদি, কম্বল, রেশম ভ্রব্য, তিসি, সরিষা, শর্করা, 
ছোলা, আম, পেয়ার, কাচ ও ধাতুত্রব্য এস্থান হইতে রপ্ানী হয়। এখানে 
একটি বিশ্ববিদ্তালয় আছে। বারাণসীর অনতিদূরে সারনাথ অবস্থিত। 
গোরক্ষপুর € 0501:810101001 )-_রাপ্তী নদীর বামভীরে অবস্থিত গোরক্ষপুর 

উত্তর প্রদেশের উত্তর-পুর্বাঞ্চলের বিখ্যাত কৃষি ও শিল্পকেন্্র। ইহা ময়দা, কাণ্ঠ 

ও শর্করা শিল্পের জন্ত প্রসিদ্ধ । 
পাটন! ৫ 79659 )- গঞ্জ নদীর তীরে পুর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত 

পাটন। ধিহারের রাজধানী ও বিখ্যাত বাণিজাকেন্্র। এস্কানে চিনি ও বিজলী 
বাতি প্রস্থত হয়। এইস্থান হইতে প্রচুর লঙ্কা! রগ্তানী হয়। এস্থানে একটি 
বিশ্ববিদ্ভালয় রহিয়াছে । পাটনার নিকট প্রাচীন মগধ রাজ্যের রাজধানী 
পাটলিপুত্র অবস্থিত । র্লাচি € ২৪০ )-_বিহারের অস্তর্গত রাচি একটি 
মনোরম শৈলাবাস ও স্বাস্থ্যনিবাস। এখানে রেশম ও লাক্ষা সংক্রান্ত 

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রহিয়াছে । ইহার কিছু দূরেই বিখ্যাত হুড 

জলপ্রপাত রহিয়াছে । কোডারম! ( 8:০৫51:009 )-_বনাঞ্চলের নিকট 

অবস্থিত কোভারম। বিহারের অতি প্রসিদ্ধ অভ্র উত্তোলন কেন্জ্র। ভালমিয়া- 
মগার (199115197)989:)--শোন নদের সুর পুর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত 

ভালমিয়ানগর বিহারের অন্যতম উন্নতিশীল শিল্পকেন্ত্র। এম্থানের শর্করা ও 

সিমেন্ট শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নিকটবর্তী স্থানে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া! 
খায় । বরিক্বা 0159:8), বোকারো। 08০৮৪:০), ধানবাদ 001509৫), 
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গোনমেো (00207) ও বর্মে। (83০:79০)--বিহারের উল্লেখফোপা 

কয়লাখনি অঞ্চল । বোকারোতে সম্প্রতি একটি তাপবিদ্যুৎ উত্পাদন কেন্জ 
১৫ লক্ষ কিঃওঃ) স্থাপিত হইয়াছে । শ্িরিভি (385237)-_-বিহারের 
অন্তর্গত গিরিডি অভ্র ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। পিদ্ধি (58201,71)-- 
বিহারের অস্তর্গত ও ধানবাদের ১৬ মাইল দঃ পুর্বে অবস্থিত লিক্ষিতে এশিয়ার 
ব্ুহত্বম সার তৈয়ারীর কারখানা অবস্থিত। এখানে একটি সিষেশ্টের 
কারখান।ও আছে। নিকটেই কয়লার খনি ও দামোদর অববাহিকার বিদ্যুৎ 
উতৎপাদনকেন্দ্রগুলি থাকায় শহরটির ভবিষ্যৎ ডন্গতির সম্ভাবনা প্রচুর। 

কাজিম্পঙ (দ5117000708)- দাঞ্জিলিং জেলার অন্তর্গত কালিম্প্ 
পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম &শলাবাস। তিব্বতের সহিত স্থলপথের বাণিজা এই 
স্কান দিয়! চলাচল করে। কালিম্পঙ পশম বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। 

"গালিচা, শাল ও নানাবিধ পশমজাত দ্রব্য এস্থানে পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি 
€ 51118418 )- উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত পঃ বঙ্গের 
শিলিগুড়ি কাষ্ট, চা, কমল|, আনারস প্রভৃতির একটি উল্লেখষোগা ক্রয়-বিক্রয় ' 
কেন্ত্র। ই একটি গুরুত্বপুর্ণ রেলকেন্ত্রও বটে । মুশিদাবাদ (715150105- 
$৪৭)-_পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মুশিদাবাদ অতি প্রা্টীন শহর; বাংলার 
যুললমান নবাবের শেষ রাজধানী । এস্থানের রেশম ও কার্পাস বয়ন শিল্প 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এস্থান হইতে প্রচুর আম রপ্তানী হয়। শ্রীরামপুর 
€991510£)-_হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত 
শ্ররামপুর পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত পাট ও কাগজ শিল্পের কেন্দ্র। এখানে 
কয়েকটি কার্পাস শিল্পাগারও রহিয়াছে ৷ র্লাণীগঞ্জ ৪0853) -__পশ্চিম- 
বঙ্গের অন্ততম কয়লাখনি অঞ্চল। এস্বানে কাগজের কল-ও মৃৎশিল্পের 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । আসানলসোল (4১৪৪:)৪০1)-_পশ্চিমবজের একটি 
ভল্লেখষোগ্য কয়লাখনি ও উন্নতিশীল শিল্পাঞ্চল । এস্কানের নিকটে কুলটি ও 
বানপুরে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, অন্থপনগরে এযালুমিনিয়ামের কারখানা, 
স্বশিল্পের কারখানা ও কাপড়ের কল রহিয়াছে । বাটানগর (5$8888:) 
-_-কলিকাঁতার উপকঠে হুগলী নদীর তীরে বাটানগর পশ্চিম বঙ্গের একটি 
উন্নতিশীল শিল্পকেন্্র। এই স্থানে বাটা কোম্পানীর জুতা নির্মাণের একটি 
বৃহৎ কারধান! রহিয়াছে । বহরমপুর (86:7809:)- পশ্চিমবঙ্গের 
বিখ্যাত রেশম শিল্পের কেন্্র। চিত্তরঞ্জন (01:65558515)-_পঃ বদ ও 
বিহারের সীমাস্তে অবস্থিত ও প: বঙ্গের অন্তর্গত চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন 
নির্মাণের কারখানা রহিয়াছে নিকটেই বূপনারায়ণঞুরে সেও 
28108810103 ) টেলিফোনের ভার নির্মাণের একটি বুহৎ্ সরকারী কারখান। 

ব্লহিয়াছে। 
শিলং (5%11108 )--খাসিয়! পর্বতের ক্রোড়ে সমূত্রপৃষ্ঠ হইতে £***? 



৬৭২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

উচ্চে অবস্থিত এবং গৌহাটির সহিত মোটরপথে সংযুক্ত শিলং আসামের 
ঝাজধানী ও বিখ্যাত শৈলাবাস। নানাবিধ ফর, কার্ট, চা প্রভৃতি পর্বতাঞ্চলের 
পণ্য এই স্থান হইতে রপ্তানী হয়। গৌছাটি (0801১86 )- ত্দ্ষপুত্র তীরে 
অবস্থিত গৌহাটি আসামের বৃহত্বম নগর, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্ত্র। চা, এস্তি 
বনজ এবং কাষ্ঠ এইস্থানের রপ্তানী ভ্রব্য। এস্থানের কামাখ্য। দেবীর মন্দির 
হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান। সমগ্র ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে জলপথে 
হ্বীমার চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। _ ডিক্রুগড় (10110085119 )- ত্রহ্ষপুক্র 
তীরে - অবস্থিত ডিক্রগভ আসামের বিখ্যাত নদী-বন্দর। এই স্থান 
হইতে চা, কাষ্ঠ ও ডিগবয় অঞ্চলের খনিজ তৈল রপ্তানী হয়। ডিগবর় 
€(79186০1 )--আসামের অন্তর্গত লখিমপুর জেলার ডিগবয় তৈলখনির জন্ত' 
প্রসিদ্ধ । 

কটক € 08৮৪0 )--কলিকাতা হইতে ২৫৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিষে 

মহানদী ও তাহার এক শাখা কাঠজুভি নদীর সঙ্গমন্থলে দঃ-পুঃ রেলপথের উপর 
অবস্থিত কটক উডিস্তার পুরাতন রাজধানী, বিখ্যাত রেলকেন্ত্র, প্রধান শহর ও 
বন্দর এবং কাষ্ঠ রপ্তানীর অন্যতম কেন্ত্রস্থল। লাক্ষার পুতুল ও বালা, জুতা, 
খেল্না, চিরুণী এবং কাষ্টের দ্রব্য এস্থানে প্রস্ত হয়। ভুবনেশ্বর 
081,01581765দ78)- ইহা উডিষ্তার নৃতন রাজধানী, একটি তীর্ঘস্থান,ও 
বিমানঘাটি। পুরী (০5?) উডিষ্যার সমুক্রোপকূলবর্তী বিখ্যাত তীথস্থান, 
্বস্থ্যাবাঁস ও বন্দ । পিতল ও কালার দ্রব্য, রৌপ্য ও স্বর্ণেব অলঙ্কার এখানে 
প্রস্তুত হয়। এইস্থানের সমুত্র অগতীব বলিয়া উপঝু'লাঞ্চল হইতে প্রায় ৭ মাইল 
দূরে গভীর সমুদ্রে জাহাজসমূহ নোঙর করে। সম্ঘলপুর (5870917958 )-- 
মহানদীর তীরে অবস্থিত সম্থলপুব উভিষ্যার একটি উল্লেখযোগ্য কার্পাস ও 
রেশমবয়ন-কেন্দ্র। এই স্থান পুর্ব রেলপথের একটি শাখাপথের দ্বারা নাগপুর 
ও কলিকাতার সহিত সংযুক্ত । ইহার অনতিদূরে হীরাকুদে জলবিদ্যুৎ- 
উৎ্পাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । এই পরিকল্পন। সম্পূর্ণ হইলে সম্বলপুর শিল্পে, 
বিশেষ উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া! আশ করা যায়| 

জব্বলপুর (08০199)-_নর্মদার উপত্যকার মুখে অবস্থিত জব্বলপুর 
মধ্যপ্রদেশের একটি বৃহৎ রেলওয়ে জংশন ও শিল্প-নগর। এইস্থানের সিমেন্ট, 

কাচ, চুন, পিতল ও কীসার দ্রব্য, বয়নশিল্প, রেলকারখানা ও গোলাবারুদের 
কারখানা প্রসিদ্ধ। এই স্থানে প্রচুর মর্মরপ্রস্তর পাওয়া যায়। ইহার 
অনতিদূরে নর্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাত বিচ্ভমান। ভভুপাল (81201981 )-_ 
মধ্যগ্রদেশের রাজধানী ও একটি শিল্প-বার্ির্ঘী-কেন্্র। কাট্নী (8861) 
খরধ্যপ্রদেশের অন্যতম উন্নতিশীল শিল্পগ্রধান নগরী । এস্থানে সিমেন্ট ও 
খ্যালুমিনিয়ামের বুহৎ কারথান1 রহিয়াছে । মধ্য রেলপথ দ্বারা কাটনী; 
জনবলপুরের লহিত সংযুক্ত | এস্থানের, তৈজসপত্র, প্রস্তরত্রব্য ও কৃষিজ ভ্রবচ 
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বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইন্দোর ৫200:6)- মধ্যপ্রদেশের প্রধান বাণিজ্য 
বেন্দ্র। এস্থানে বহু কাপড়ের কল, ময়দার কল, পিতল, কাসা ও ধাতুদ্রব্যের 
কারখান! রহিয়াছে। গৌয়ালিয়র € 03%8110£ )-_মধ্া প্রদেশের অস্ত 
'গোয়ালিয়র একটি বিখ্যাত রেলকেন্ত্র। এখানে একটি সিগারেটের কারখান! 
রহিয়াছে । এস্বানের প্রস্তর শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

অমরাবভী (4:08০6), আকোলা (45০19), ইয়োটমল (০০৫ 

2091) ও ওয়ার্ধ (ডে ৪:01,8)- মহারাষ্ট্রের কার্পাস শিল্প ও কার্পাস বাণিজ্যের 
কেন্দ্রমূহ | আমেদারাদ.-€১,776081১90)--কান্থে উপলাগর হইতে €* 
আাইল অভ্যন্তরে সবরমতী নদীর বাম তীরে পশ্চিম রেলপথের উপর অবস্থিত 
সামেদাবাদ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্বম কার্পাস শিল্পাঞ্চল ও নবগঠিত গুজরাট 
রাজোর রাজধানী । নাসিক (0851 )- পশ্চিমঘাট পর্বতের সান্থদেশে 
'গোদাবরী নদীর উৎসমূখে অবস্থিত নাসিক একটি স্বাস্থ্যকর স্থান ও তীর্থক্ষে্র। 
তামা, পিতল ও কাসার ত্রব্যাদি এস্থানে প্রস্তত হয়। পু (2০০৪) 
পশ্চিমঘাট পর্বতক্রোড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৬০/ উচ্চে অবস্থিত পণ! মারাঠ। 
সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল । ইহ] বস্ত্র ও অন্যান্ত নানাবিধ শিল্পের বাণিজযকেন্দ্র 

বেলগাও ০1£০7)-_মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাও কার্পাস ব্যবসায় এবং 
বন্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ! সুরাট (5518 )-__তান্তী নদীর তীরে অবস্থিত 
স্থরাট গুজরাটের অন্ততম প্রাচীন বন্দধব এবং স্বর্ণ ও বৌপ্যস্থত্র নির্মাণের 
উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এস্বানে কয়েকটি কার্পাস শিল্পাগারও রহিষ়্াছে। 
বর্তমানে এই বন্দরের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ব্রোচ 03:০৪০১) 
--পশ্চিম ভারতের অন্ততম প্রাচীন বন্দর ব্রোচ গুজরাটের অন্তর্গত। এই 

বন্দরের উপকৃল-বাণিজ্য বিশেষ উল্লেখযোগা । বরো (8৪1:০৪)-- 
গুজরাটের অন্তর্গত এবং ক্যান্থে উপসাগরের পুরিকে অবস্থিত বরোদ1 কার্পাস 
শিল্পের অন্ততম প্রধান কেন্দ্র। নাশপুর (88০5:)--কলিকাতা ও 

বোম্বাইয়ের মধ্যপথে মধ্য ও দক্ষিণ-পুব রেলপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত নাগপুর 
প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী এবং বর্তমানে নবগঠিত মহারাষ্ট্রের একটি 
'মাঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ও বিখ্যাত শিল্প-বাণিজাকেন্দ্র। এই স্থান কার্পাস, কাচ 
€ মুৎশিল্পে বিশেষ উন্নত । এখানে একটি বিশ্ববিষ্ঠালয় রহিয়াছে । কমল- 
লেবু ও ম্যাঙ্গানীজ এই স্থানের প্রধান রপ্তানীত্রব্য। ইহা একটি বিখ্যাত 
'রেলকেন্দ্র ও বিমানবন্দরও বটে । 

জিচিনপল্লী (7100151501058111 বা 21015115051] বা 00002) 

_ দক্ষিণ রেলপথের উপর অবঁচ্ছিত ভ্রিচিনপল্লী ব! ত্িরুচিরাপল্পী মাদ্রাজ 
কাজের একটি বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন ও তীর্থস্থান । এ স্থানের কার্পাস 
শিল্প, চুকুটের কারখানা ও চাউলের ব্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আছর 
€1153518)- মাত্রাজ রাজ্যের অন্তত মাদুর] দক্ষিণ ভারতের একটি বিখ্যাত 
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ভীর্ঘস্থান। এস্থানের কার্পাস ও রেশম ত্রব্য, তামা, কাসা ও পিতলের দ্রব্য 
বিখ্যাত। মাছরার মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের কারুকার্য ও পৌন্দর্য বিখ্যাত ॥ 
কোস়্েম্বাটোর (0০120৪€০:)-_মান্রাজের উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র ও সমগ্র 
দক্ষিণ ভারতের সর্ববৃহৎ কার্পাস শিল্পাঞ্চল । এ স্থানে শর্করা শিল্পের বৈজ্ঞানিক, 
গবেষণাগার রহিয়াছে । এই স্থান কার্পাস ও বাদামের একটি উল্লেখযোগচ 
বাণিজ্যকেন্ত্র। পাইকারা জলবিছ্যুৎ-উৎপাদন-কারখানা হইতে প্রচুর 
জলবিদ্যুৎ এই স্থানের শিল্পাগারসমূহে ব্যবহৃত হয়। 

বেজওয়াড়া (3625৪৫9)- কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত বেজওয়াডা 
অদ্বরাজোর একটি বৃহৎ রেল জংশন ও শিল্পকেন্্র। হায়দরাবাদ 
(87506519190)--কষ্তার উপনদী যুছির তীরে অবস্থিত হায়দরাবাদ অন্ত, 
রাজ্যের রাজধানী ও অন্থতম শিল্প-বাণিজ্যকেন্্র। উহা স্বল, জল ও বিমান 
পথের কেন্দ্রস্থবলও বটে। 

শ্রীনগর € 3120888 )-__বিলম্ নদীর তীরে উলার হদের নিকট একটি 
মনোরম উপত্যকায় অবস্থিত শ্রীনগর কাশ্ীরের রাজধানী । এম্বানের 
প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলী অতি মনোরম। এই স্থান শাল, কম্বল, টুইড, রেশম, 
নক্সাদার কাষ্ঠ দ্রব্য এবং নানাবিধ ফলের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্ত্র। 

ধোধপুর (0০1০0: )-রাজস্থানেব অন্তর্গত যোধপুর মকমঞ্চলের 
ছুর্গনগরী ও বিমান বন্দর । এই স্থানের প্রস্তর, লবণ, পশম ও কার্পাস শিল্প 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জয়পুর (]812»: )__রাজস্তানের বাজধানী জয়পুর 
এ রাজ্যের বৃহতম নগর ও শিল্প-বাণিজাকেন্দ্র। এই স্থানের মুৎশিল্প, কারুবিষ্প' 
এবং নক্সাদার প্রত্তর ৪ পিতলের দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখহোগা। জয়পুরের 
অনতিদৃরে অভ্রের খনি রহিয়াছে । 

ব্যাজালোর (8978510:6)-__মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ও দঃ বেলপথের 
উপর অবস্থিত ব্যাঙ্ালোঁর. এ রাজ্যের রাজধানী ও সবপ্রধান শিল্পকেন্ত্র। 
এস্থানে বহু কার্পাস, রেশম ও চর্মের কারখান।, তৈলের কল, বাসায়নিক শিল্প 
প্রতিষ্ঠান, সাবানের কারখানা, মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈছাত্তিক বাতি প্রস্তুতের 
কারখান! রহিয়াছে । এই স্থানে বিমানপোত নির্ধাণ শিল্প ক্রুত প্রসার লা 
করিতেছে । এস্থানের কৃষি ও দুগ্ধ সরবরাহের গবেষণাগার ও বিজ্ঞানপরিষদ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলের শির্প-গ্রতিষ্ঠানসমূহে জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত 
হয়। মহীশুর (১৫5৪০:5)-_মহীশৃূর রাজোর দক্ষিণে অবস্থিত মহীশূর এ 
রাজোর একটি বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। 

[58120:500)--কেরালা রাজ্যের রাজধানী ত্রিবাজ্জাম 
এ রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য শিক্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এ স্থানে নারিকেলের 
ভি, পেম্সিল, হাতীর দীতের কাজ, সিমেন্ট প্রভৃতি সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান ক্হিয়াছে। 
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প্রশ্নমাল। 

17 19990752001, দুহ01517 056 910ত61765158565 0৫6 00163 আআ 20118 

7120905 65807117165. 

(বন্দর কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক বন্দরের শ্রেণীবিভাগ সাধন কর। ) 
র € পৃঃ ৩৪৭-৩৪৯ ) 

2. 56506 076 15606581 50780101008 10: 056 05৬10712626 01 £০০৭. ৪6৪ 

[0015 111030966 5000 81856] 10 90169016 632100155. (0, 0ে.47, 152, 

155, ৮56 4 চা, 9০693) 

(সামুঞ্জিক বন্দরের গঠন ও উন্নতির অনুকূল টার 
কর ।) (পৃঃ ৩৪৯-৩৫১ ) 

3. 85015170200 01105005806 06 1860025 টিনা 207 006 £0০৮ ৪120 

06৮2101006170 0£ 0%/175 2170 001221761019] 0627055 0£ 006 ৮০:10, 

( নগর ও বাণিজ্াকেন্তর সৃটির কারণসমূহ দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক নির্দেশ কর।) 
(পৃঃ ৩৫১-৩৫২ ) 

4. 4১00০017102 06 00101776018] 11000208006 0 006 £0110ড7:06 :-5% 0106, 

1311558176, 100:0825 2010 98105 8001705 4১1255, ৫ ০026581১ 9০০0৮ 61, ব6 

খু0, 9950010, €চ্ 021652175, 105 4৯2665155, ১৪৪৫০৬, 5223 ঢা 01500, 

1,15610000]5 01858075 (82016517010 916, 29666108170, £100%765112) 01015105, 

11215611155 706506, 52118890165 70281501785 508061321 % 01501582095 0০1০00০0, 

£0617, (0, 0-475148,1149, 750, 52) 

(নিষ্লিখিত স্থানসমূহ কি, কোথায় এবং কি ্ত বখ্যাত? সিডর, ব্রিসধেন, ডারবান, 
পোর্ট সৈরদ, বুযেনশ আনারস, মন্টি৪, ভ্যানকভার, নিউইয়ক, বোস্টন, নিউ অরলিয়, লস ভরঁজেলস, 
সীল, সান ফ্রালিসকো, লিভারপুল, গলীনগো, কাডিক, হামবৃ্, রটারডাস, আস্তোরার্প, জিতরাটার, 
মার্শাই, জিয়ে্টি, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই, ইয়োকো হামা, কলম্বো, এডেন 1) (পুঃ ৩৫৩-৩৬২) 

5. ৬৬102 25 076729]0£ 230. 1011501 100165 01171019801 50005 52781007165 

08201). ৬৬150 56215 15955 7661 ৮65 2 1050500 %65815 102 0155 06৮21020617 

91 [15012 0০065 200 05520 

(ভারতের প্রধান ও অগপ্রধান বন্দর বলিতে কি বুঝ ? প্রতোক শ্রেণীর বন্দরের উদাহরণ 
দাও। ভারতীয় বন্বরলমূহের উন্নয়ন কল্পে বর্তমীন কালে কি কি ব্যবস্থা অবলদ্থিত হইয়াছে? ) 

(পৃঃ ৩৬৩-৩৬৫ ) 

6 (00120199:6 ৪1৭0 00170:856 €1/€ 2856 008,501 1107018 71617 08 ৮৮650 0088 

17 153$0606 ০: (6) 30910911165 107 10080117£ 09105 2100 10850101580 

(5) [00150283082 0০01510165 ৫ 056 592561] 71829- (0০70- 58) 

(কে) বন্দর ও পোতীশ্রয় নিমীণ এবং খে) অর্থনৈতিক সঙ্গতির দিক দিয়া ভারতের 
পূর্ব উপকূলের সহিত পশ্চিম উপকূলের তুলনামূলক আলোচনা কর।) (পৃঃ ৮৭-৮৮ ও পৃঃ ৩৬৩) 

প. 58006 075 10000268216 [70198 70165 5০0. ৮0310 08০17 80 0 5০: 
৮০৮৪৩ 2000 (91501 0০ ইড৪£০:6 211 ৪. 5085081 5068206], 10680156 

01365 7০165. (0. 048) 

(ভারতের উপকুলপথে জাহাজে করিয়া করাচ হইতে টট্টগ্রীম পর্যন্ত যাইতে যেবে 
প্রধান প্রধান বন্ধরে তোমার জাহাজ থামিবে তাহীদের নাম কর এবং বন্দরগুলি তর্ণনা কর |) 

| €পৃঃ ৩৬৫-৩৬৮ ) 



৩৭৩ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
৪, 10650216006 10176601800 8150. 606 18086 01 0506 0: 006 101101728 

০06 : 8:813019» 30208550005205 1150795, 18108072796 0879205 05100 2০ 
(০১ তে. 515 59, 55,156, 0 

(নিম্নলিখিত বন্দরসমূছের পশ্চাৎভূমি ও বাণিজোর প্রকৃতি বর্ণনা কর :-_কাগুলা, 
বোম্বাই, কোচিন, মাসাজ, বিশাখাপত্বনম, ও কলিকাতা । ) (পৃঃ ৩৬৫-৩৬৮ ) 

9, 4১009010226 001 01)6 20100751018] 12100102705 ০৫ 06 £0110/1128 : 

4১20058 09112501980 05081201685, 312019, [061171, £১1185110, ঠ4জ০ 

1:028590, চঞ্চল, [7০007০ত, 4১118197880, 00158155002, [09110187888 

93০08810, 51001), 85170000104, 96121000017 45881705801, 00016812015 0810198105 

[01075890,1018905 30555705887 315908], 10006, 4১100560858, বৈ 585৫, 
সা ঠ£0071, 00100080016, 75467595580, 92208527, 8810681015, 00521002870, 

€0০, 0,153, 155, 56,527, 58) 

(নিয্ললিখিত স্থানসমূহ কি, কোথায় এবং কি জন্ক বিখ্যাত? অমৃতসর, জলম্কর, 
চণ্তীগড়, সিমলা, দিল্লী, আলীগড়, আগ্রা, ফিরোজাবাদ, কানপুর, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, 
ডাঁলমিয়ানগর, বোকারো, সিন্থী, কালিম্পঙ, জ্ীরামপুর, আসানসোল, চিত্তরপ্রন, গৌহাটী, ডিএগন্, 
ডিগবয়, ভুবনেশ্বর, ভূপাঁল, ইন্দোর, আমেদাবাদ, নাগপুর, তিরুচি, কোয়েম্বাটোর, হায়দরাবাদ, 
জীনগর, ব্যাঙ্গালোর, জিবান্্রাম |) (পঃ ৩৬৮-১৭৪ ) 

109. ৬৬:06 10065502272) 1081 01 005 1011071776 জ100 506018] 1616161506 

€০ 00617 10909001 8130 50121061019] 100001021)06--70) 29526510502) ৬ 

002168755 (11) 1401000859১ (15) 5117880015, (৮) 096558, (৮1) ৪70০00৬61, 

(11) 10000 1000009 (5111) 705০, (লু. ১.6) 

( অবস্থান ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত স্থানসমূহ সম্পর্কে টাক? লিখ :-_ 
(1) গ্যাবারড়িন, 01) নিউ অরলিয় , (111) মোম্বাসা, চিনা (৮) ওডেস! (51) ভ্যানকুভার, 

(৮1) দমদম, (5118) টোকিয়ো। | ) (পৃঃ ৩৫৩-৩৬২ ) 

11. ৬৮:16 100665 01) 2779 1021 01 006 20110551178 ৮7100 506018] 16157167706 

€০ 0০1 19096107 210 09010010061:0181 17000108170 :--09) 13012815006, (0০) 

€০019029, (০) 0010০85০, (৫) 7২০ 06 7916110, (6) 00108176301, (0) 

[২0০11001086, (£) 5০900080010600 (7. 5,763) 

(অবস্থান ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত স্থান সমূহ সম্পর্কে টাকা লিখ $-- 

€ক) হংকং, (খ) কলক্ো, (গ) শিকাগো, (ঘ) রায়ো-ভ-জেনেরো, ডে) জোহানেস্বার্গ, 

€চ) মেলবোন, ছে) সাদাম্পটন | ) (পৃঃ ৩৫৩-৩৬২ ) 



চ্জুর্থ খত 

গৌণ উৎপাদন 

ষোড়শ অধ্যায় 

গণ উৎপাদন 

অর্থ নৈতিক ভূগোল অশ্ষশীলনের চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাথমিক উৎপাদন 
ও পরিবহন ব্যবস্থার পরেই গৌণ-উৎপাদন বা শ্রমশিল্পের স্থান। কারণ 

প্রাথমিক উৎপাদন দ্বার। আহত ভ্রব্যসাষগ্রী ভোগকেন্দ্রে পরিবাহিত হইবার 

পরও বহৃক্ষেত্রে রূপান্তরিত না হইলে ভোগ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। 

উদাহরণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে চাষের ক্ষেত্র হইতে আহত পাট ভোগ- 

কেন্দ্রে পরিবাহিত হইবার পরও চট, থলে, দড়ি প্রভৃতিতে রূপান্তরিত না হওয়া 

পর্যস্ত ভোগ করা সপ্তব হয় না, বহুক্ষেতরে ইহা এই ভাবে রূপাস্তরিত হইয়াই 
ত্বৰে ভোগকেন্দ্রে পবিধাহিত হয়। অগ্রর্ূপ ভাবে বলা যাইতে পারে ষে 

প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত ধান চাউলে, কার্পাস বস্ত্র, লৌহ আকরিক ইম্পাতে 

রূপান্তরিত না হইলে উহ! মানুষের বাবহারোপযোগী হয় না। প্রাথমিক 

উৎপাদন দ্বারা আহ্বত ভ্রব্যাদির এই ব্বপান্তরীকরণকে গৌণ উৎপাদন 

(5500209981 01000106102) বা অঁমশিল্প বলা হয়। অর্থনীতির ভাষায় 

গৌণ উৎপাদনের দ্বারা প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর আকারগত 

উপযোগের (600 ৪৫]15) স্তি করা হয়। সভ্যতার উতকর্ষের সহিত 

এরপ গৌণ উৎপাদনের প্রাধান্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

শ্রমশিল্সের প্রেণীবিভাগ (১০৪ 0? 1008018060268 )- 

শ্রমশিল্পের ইতিহাম পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিভিন্ 

ধ্রতিহাসিক পর্বে শ্রমশিল্পের প্রকৃতি নানাভাবে পরিবতিত হইয়াছে। যুগে 

যুগে যেক্ধপ প্রাথমিক উৎ পদ্ধতির ক্রমোন্নতি হইয়াছে গৌণ উৎপাদন 

পদ্ধতিও তেমনি অতীতের সরল ও অনাড়তম্বর গৃহশিল্প হইতে বর্তমানের 

অত্যন্ত জটিল ও বৃহদায়তন শ্রমশিল্পে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 

অতি প্রাচীনকালে মানুষ কেবলমাত্র নিজের বা নিজ পরিবারের প্রয়োজন 

মিটাইবার জন্ত স্থানীয় কাচামালন্তে শারীরিক শ্রমের সাহাযোই ব্যবহারো- 



৩৭৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

পযোগী করিয়া তুলিত। প্রাথমিকভাবে উৎপার্দিত ভ্রব্যসামগ্রীর এইরূপ" 
রূপাস্তরীকরণকে বল] হইত কুটির ব1 গৃহুশিল্প (চ05165 বা 1710096- 
10010. 10870906575) | এইবপ শ্রমশিল্পে মূলধন অথবা পরিবহন ব্যবস্থার 

বিশেষ কোন প্রভাবই অশ্কভৃত হইত না। সভ্যতার উতৎকর্ষের সহিত এই 
জাতীয় শ্রমশিল্পের গুরুত্ব বহুলাংশে হাস পাইলেও অগ্যাপি পৃথিবীর বহু অস্ন্নত 
অংশে এইরূপ শ্রমশিল্পের প্রপার পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকা ও 
ইউরোপ্রে পার্বত্য অঞ্চল, ক্রান্তীয় আফ্রিক1 এবং মধ্য ও দঃ-পুঃ এশিয়ার 

অপেক্ষাকৃত অন্ুপ্নত এবং নিম্জীবনমানসম্পর অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ 
শ্রমশিল্পের প্রসারই সর্বাপেক্ষা অধিক । 

ক্রমবিবর্তনের পথ ধরিয়৷ পৃথিবীর বন্ধু অঞ্চলে গৃহশিল্পসমূহ ক্রমশঃই 
ক্ুপ্রোয়তন শিল্পে 0 ০21581)019 65796 বা 001212১0016 (52) পরিণত 

হইতে থাকে । গ্ৃ্শশিল্প পরিচালনায় যে সমস্ত শিল্পী দক্ষতা অর্জন করিল 
তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ তইয়া এক একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ক্ুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্টান 
স্থাপনে প্রয্নাসী হইল । এইভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বনু দেশে গৃহ শিল্পের 
পরিবর্তে ক্ষুপ্রায়তন শিল্প গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল! বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
কাচামাল সংগ্রহ করিয়া এবং সমস্ত কাচামালকে মনুষ্য, পণ্ড, বাতাস অথবা 
জলবিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে শিল্পীয় পণ্যে রূপান্তরিত করিয়া দূরবর্তাঁ অঞ্চল- 
সমূক্কে বিক্রয় করাই হইল এই সমস্ত শষ্রীঘ়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান 
কার্ধ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভূমধ্যসাগর-সন্গিহিত দেশসমূহ, পশ্চিম ইউরোপ 
এবং উঃ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের শিল্প প্রধান অংশেও অদ্যাবধি এই জাতীয় 
শ্রমশিল্লের গ্রদার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । তবে ব্যাপকভাবে এইরূপ 

শ্রমশিল্লের প্রসার দেখা যায় চীন, জাপান, কোরিয়া ও ভারতে । 
বহুবিধ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কার এবং এই সমস্ত আবিষ্কারকে কাজে 

লাগাইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বিরাট শিল্প-বিপ্লব ঘটে তাহাবই ফলে 
আধুনিক বৃহদায়তন শ্রমশিল্প (21006170 £৪০$০:5 €512)-সমতের উদ্ভব 

হয়। পথিবীর যে সমস্ত অঞ্চল এই বৈজ্ঞানিক ও যাস্ত্রিক আবিষ্ষারকে শিল্প- 
কার্ধে যত ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছে সেই সমন্ত অঞ্চলই 
আধুনিক শ্রমশিল্প সংস্থাপনে তত অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে। এই আবিষ্কারলন্ধ 
জ্ঞান শ্রমশিল্লে প্রয়োগের ফলে শিল্পকাধে কাচামাল ব্যবহারের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, শিল্পত্রব্য উৎপাদনে গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে এবং যান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে উৎপাদন হেতু শিল্পজাত ভ্রব্যের উত্পাদন ব্যয়ও আশাতীত রূপে 
হাস পাইয়াছে। অবশ্ঠ বিভিন্ন এতিহাসিক পর্বে শ্রমশিল্পের প্রকৃতি 
পরিবত্তিত হইলেও আজও পথিবীর বিভিন্ন অংশে এমনকি একই দেশে 
গৃহ শিল্প, ক্ষুপ্রায়তন শিল্প ও বৃহদায়তন আধুনিক শ্রমশিল্পের পাশাপাশি অবস্থান 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । শিল্লোক্নত কুঁউবোপ ও আমেরিকায় গৃহশিকল্প 
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আধুনিক বৃহদাদ়তন শিল্পের পরিপূরক । জাপান, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতির ন্যায় 
শ্রমশিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দ্লেশগুলিতে তো গৃহশিল্প ও 
ক্ষত্রায়তন শিল্পের বিশিষ্ট স্বানই রহিয়াছে । 

শ্রমশিল্পের একদেশীভবন (0.০০811350015 ০£ 1700550058১ 

সাধারণতঃ এক-এক- প্রকারের শ্রমশিল্প এক-এক প্রকার অনুকূল অবস্কার 
সমাবেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠে। ইহাকেই বলে শ্রমশিল্পেব 
“একদেশীভবন'। কঙ্িকাতার আশেপাশে ভাগ্নরথীতীরের পাট-কলগুলি 
এই বাপারের একটি চমতকার নিদর্শন । বোগ্বাই-এর কার্পাসবয়ুন) উঃ 

প্রদেশের শর্করা শিল্প, কলিকাতাব কলেজ স্ত্রাট অঞ্চলে পুস্তক-ব্যবসায়ের 
কেন্দ্রীভবনও ইহার বিভিন্ন নিদর্শন | 

ভবনের কারণ (080585 0%  1008118861019)-_ 

(ক) ভৌগোলিক কারণ 3 (১) জালবারু-_শিল্পের একদেশতা নির্ণয়ে ইহার 
প্রভাব অসামান্য । ভিন্ন ভিন্ন শিল্প গঠনে বিভিন্ন প্রকারের জলবামুর 
প্রয়োজন। সেই কারণে আর্দ্র জলবামুযুক্ত ল্যাঙ্কাশায়ারে কার্পাস শিল্প, শুষ্ক 
জলবামুযুক্ত ইয়র্কশীয়ারে পশমশিল্প, বুদাপেস্ট এবং করাচীতে ময়দাশিল্প এবং 
ভূমধাসাগরীয় জলবামুযুক্ত লস্ এঞ্জেল্স-এর হলিউডে চলচ্চিত্রশিল্প একদেশীভূত 
হইয়াছে । জলবায়ু আবার শিল্পইব্যের চাহিদা, কাচামালের উৎপাদন, 
শ্রমিকের সরবরাহ ও তাহাদের কর্জনৈপুণা, পরিবহন ব্যবস্থা, শিল্পাগারের 
আয়তন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া পবোক্ষভাবেও শিল্প সংগঠনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
থাকে । (২)./ফাচামালের নিকটবর্তিভী কাচামালকে রূপান্তরিত কবাই 
হইল শ্রমশিল্লের গুধান কাষ। কাজেই যে সমস্ত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় 
কাচামাল অপর্যাপ্ধ সেই সমস্ত অঞ্চলে এ সমস্ত কীচামালকে ভিত্তি করিয় 
নানাবিধ শিক্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক । তবে শিল্পজাত দ্রব্যে 
পরিবতিত হইলে ষে সমস্ত কাচাযাল হীনভার (৮6151095105 12 

0086511815) হইয়া পডে € যেমন ধাতুদ্রব্য, ইক্ষু ইত্যাদি ) সেইরূপ কীচামাল- 
সংক্রান্ত শিল্পসমূহ কাচামালের উৎপাদন-কেন্্র হইতে অধিক দূরে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে লা (যেজপ টাটানগরের লৌহ ও উম্পাত শিল্প, উঃ প্রদেশের 
শর্করা শিল্প গুভৃতি ), কারণ সে সব স্থলে কাচামালের পরিবহন বায় অত্যধিক 

তষ্টয়া পড়ে। অপর পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিবতিত হইলে যে পমস্থ 
কাচামাল হীনভার হয় না (7016 12 109611919) সেই সমস্ত কাচামাল- 
সংক্রান্ত শিল্প (যেরূপ বয়নশিল্পে ব্যবহৃত কার্পান, রেশম, পশম, পাট প্রভৃতি ) 
কাচামালের উৎপাদনকেন্ত্র হইতে বভ দূরেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ( যেরূপ, 
গ্রেট ব্রিটেন ও জাপানের বয়ন শিল্প) আবার শিল্পকার্ধে বাবহাত 
কাচামালসমূহ গুরুভার ও" হ্বল্পমূল্যবিশিষ্ট (যেপ্ধপ কাষ্ঠ) অথব। ক্রুত 
পচনশগীল ( যেয়প দুগ্ধ) হইলে এ সমস্ত কাচামাল-সংক্রান্ত শিল্প ( যেবূপ 
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কাঠ্ঠমণ্ড, মাখন, পনীর প্রভৃতি ) কাচামলের উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে বহু 
দূরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; €৩ শক্কিলম্পদের নিকটবর্তিতা-_ 
শিল্প যেখানে ইন্ধনশক্তি হিসাবে কয়লার উপর নির্ভরশীল সেখানে 
কয়লাক্ষেত্রের নিকটেই শিল্পের একদেশত] ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। কোন 
'কোন শিল্পে নিযুক্ত ছুই চারিটি কাচামাল ব্যতীত অধিকাংশ কাচামালই 
কয়লা অপেক্ষা লঘুভার। এজন্য কাচামালের উৎপাদন কেন্দ্রে কমল! 
পরিবহনের ব্যয় অপেক্ষ! কয়ল। খনি অঞ্চলে কাচামাল পরিবহনের ব্যয় অল্প। 
এই কারণে পৃথিবীর, বিশেষতঃ ইউরোপের, অধিকাংশ কয়লাখনি অঞ্চলেই শিল্প 
একদেশত। লাভ করিরাছে। আবার কয়েকটি শিল্পে ( যেরূপ লৌহ ও ইম্পাত, 
কাচশিল্প, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, আলকাতরাজাত রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি ) 
কয়লার ব্যবহার অপরিহাধ। সেজন্য যেসব অঞ্চলে কয়লার থনি আছে 

পুরথিবীর সব দেশেই সেই সমস্ত অঞ্চলেই এই সমস্ত শিল্পের পত্তন হইয়াছে ' 
তবে বর্তমানকালে শিল্প সংগঠনে খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপক 
ব্যবহারের ফলে শিল্পসমূহের বিকেন্ত্রীভবনের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে এবং 
শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান নিয়ন্ত্রণে শক্তি সম্পদের অবস্থানের প্রভাব ক্রমশঃ হাস 
পাইতেছে। ৮ 

(খ) অর্থনৈতিক কারণ-_১) বিক্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্ডিতা-_ 
উৎপন্ন ভ্রব্যের উপযুক্ত বাজার ব! চাহিদ! পাওয়া যায় বলিয়া বৃহৎ বৃহৎ শহরের 
নিকটবততা অঞ্চলেই সাধারণতঃ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ একদেশীভূত হয়। দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ কলিকাতার পাটশিল্প ও বোগ্বাই-এর কার্পাসশিল্লের উল্লেখ কর] যাইতে 
পারে। তবে পৃথিবীর পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বর্তমানে শিল্পজাত 
দ্রব্যের বাজার বলিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ ব্যুজজারকেই বুঝা না, দেশ 
দেশাস্তরের বাজারকেও বুঝাইয়া থাকে। (১৯ শ্রমিক সরবরাহের 
নিকটবত্তিতা_-ঘনবসতিপুর্ণ অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব হয় ন! বলিয়! শিল্পসমূহ 
প্রসারলাভ করিতে পারে । আবার শ্রমিকের নিপুণতার জন্যও বিশেষ 
বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ শিল্প গড়িয়া উঠে; যেরূপ, জার্মানীর রাসায়নিক 
শিল্প। (৩১/মুলধনের প্রাচুর্ধ-আধুনিক শিল্পগঠনে মূলধনের প্রভাব 
অসামান্য । তবে কাচামাল, শক্তিসম্পদ, শ্রমিক সরবরাহ প্রভৃতির তুলনায় 
মূলধনের গতিশীলতা অধিক বলিয়া শিল্পকেন্দ্রে অবস্থান নির্ণয়ে মূলধনের 
বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। সাধারণতঃ শহরগুলিতে মৃূলধন- 
সরবরাহকারী ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানু,বা ধনী লোকের প্রাচুর্য থাকাস্ 
এক সমন্ত স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-গ্রতিষ্ঠীনসমূহ একদেশীভূত হয়। (৪) 
রিবহনের সুব্যবস্থা কাচামালু ও শিল্পজাত ভ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর জন্ত 

উপযুক্ত যানবাহন-ব্যবস্থাযুক্ত অঞ্চলসমূহেই সাধারণতঃ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ 
একদেশীভূত হইয়া থাকে । 
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(গ৮ধঁতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণ--সরকারের স্থায়তা-_- 
দেশীয় সরকারের সাহাধ্য ও উৎসাহের ফলেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার 
শিল্প প্রতিষ্ঠান একদেশীভূত হইয়া থাকে । কাশ্মীরের শালবক়্ন শিল্প ও ঢাকার 
মস্লিন শিল্প এইবূপ একদেশীভবনের উল্লেখযোগায দৃষ্টান্ত | 

(ঘ) শিল্পের একদেশতা।_ শিল্পের একদেশতাই পরবর্তী কালে আরও 
অধিক একদেশতার কারণ হইয়া থাকে । উদ্াহরণন্বর্ূপ বলা যাইতে পারে 
যে কলিকাতায় নৃতন পুস্তকের দোকান স্থাপন করিতে হইলে পুম্তকব্যবসায়ী 
কলেজ স্বোয়ারের সন্ত্রিকটেই প্রতিষ্ঠান স্কাপনের চেষ্টা করে। 

উপরোক্ত অনুকূল অবস্থাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক অবস্থার 
সমন্বয়ের ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা যে স্থানে পাওয়া! যায় সেই স্থানেই 
সাধারণতঃ শিল্পের একদেশ্ীভবন হইয়া থাকে । পশ্চিম বের পাটশিল্পের জন্ত 
শ্রমিক বিহার ও উভিষ্যা হইতে আনীত হয় সত্য, কিন্ত কাচামণল, যানবাহন, 
যূলধন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক স্ববিধা থাকায় এই শিল্প কলিকাতার উপকণ্েই 
গভিয়া উঠিয়াছে। 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলসমূহ (06586 700810711900517126 

72810105 ০£ 05৪ ড/ ০14 )-_-শ্রমশিল্লের একদেশতা! নির্দেশক অবস্থাগুলির 
পারস্পরিক কাধকারণ সম্পর্ক এত জটিল যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পৃথিবীর 
বিভিন্ন শিল্লাঞ্চলসমূ হুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠে নাই । এইরূপ ধারণা অংশতঃ 
সত্য হইলেও স্পষ্টই দেখা! যায় যে শ্রমশিল্পের একদেশতা নির্দেশক অবস্থাসমৃহ 

শওনং চি--পুছিটির প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল সমূহ 

বিশেষ অঙ্গকূল হওয়ায় কেবলমাত্র পৃথিবীর ছুইটি অঞ্চলেই আধুনিক শ্রমশিল্পের 
ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। এই ভ্ুইটি শিল্পাঞ্চলের মধ্যে সবপ্রধানটি হইল 
উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ এবং দ্বিতীয্টি হইল উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশ 
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'আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উৎপাদিত পৃথিবীর মোট শিল্প- 
সামগ্রীর $ অংশই এই ছুইটি অঞ্চল একযোগে উৎপাদন করিয়া থাকে । এই 
অতি প্রধান শিল্পাঞ্চল দুইটি ব্যতীত পৃথিবীতে অপেক্ষাককত অল্প গুরুত্বপুর্ণ 
কয়েকটি শিল্পাঞ্চলও রহিয়াছে ৷ ইহাদের মধ্যে মধ্য-ইউরোপ, দক্ষিণ ইউরোপ, 
রুশিয়া, পুর্ব ও দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ গোলার্ধের কয়েকটি শিল্পাঞ্চলহ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ত্রাস্তীয় আর্্র নিম্ভূমি ও হিমমরু অঞ্চলসমূহে অস্যাবধি 
কোন বুহদায়তন শ্রমশিল্পের পত্তন হয় নাই। 

উত্তর আমেরিক- উত্তর আমেরিকার তথা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ শিল্প- 
বলয়টি উত্তরে মেইন ও মেরীল্যাণ্ড হইতে দক্ষিণে বাণ্টিমোর পযস্ত এবং পুবে 
নিউইংল্যাণ্ড রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল হইতে পশ্চিমে পিনলিনাটি, শিকাগো 
এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। শ্রমশিল্নে নিযুক্ত সমগ্র শ্রমিকের প্রায় 
৮০০ এই শিল্পবলয়টির অন্তর্গত বিভিন্ন শিল্পকাষে নিযুক্ত রহিয়াছে । যুক্তরাষ্ট্রের 
পুর্বভাগের ভত্তরার্ধে এই অতি প্রধান শিল্পবলয়টির অবস্ফিতির কারণ 
প্রসঙ্গে নিয়লিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে-_-(১) এতদঞ্চলের 
আবহাওয়া অনুকুল ও ভূমিভাগ উর্বর হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
অধিক, (২) মিসিসিপি ও সেপ্ট লরেন্দ_বৃহত ভ্রদসমূহ দ্বার হৃষ্ট সুন্দর 
জলপথের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রুত প্রসার লাভ, (৩) উপকৃলাঞ্চল ভগ্ন 
হওয়ায় নিউইয়র্ক, বোস্টন, ফিলীভেলফিয়! প্রভৃতির ন্যায় স্ন্দর স্থন্দর বন্দরের 
সান্ধ্য, (৪) আপালাচিগ্বান ও উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রধান প্রধান কয়ল ও 
তৈল খনিসমূহের অবস্থিতি, নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ এবং এই সমগ্র 

অঞ্চলটিতেই লৌহ আকর ও বনজ সম্পদের প্রাচ্য, (৫) প্রচুর শ্রমিক ও মূলধনের 
সরবরাহ, (৬) স্থলপথে ধানবাহন ব্যবস্থার সমাক উন্নতি সাধন, এবং সবোপরি 
€৭) শিল্পদক্ষ ইউরোপীয় উপনিবেশিকদের সর্বপ্রথম নিউ ইংল্যাও্ড অঞ্চলে 
বসতিস্থাপন এবং পরবতী কালে শ্রমশিল্পসমূহের দক্ষিণ ও পশ্চিমাদকে ক্রমশঃ 
সম্প্রলারণ। তবে শ্রমশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বলয়টির সীমানার 
বহির্ভাগেও কয়েকটি শ্রমশিল্প কেনের উদ্ভব ঘটিয়াছে। 

এই শিল্পবলয়টির মধ্যে আবার কয়েকটি উল্লেখযোগা শিল্পাঞ্চল রহিয়াছে । 
যথা_(১) নিউ ইংল্যাণ্ড শিল্পাঞ্চল-_আপালাচিয্নান অঞ্চলের কয়ল] ও 

খনিজতৈল, শ্রমিক ও মূলধনের প্রাচুধ এবং ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্রের নৈকট্য হেতু এই 
অঞ্চলে বন্ত্রবয়ন, কাগজ ও কা্ঠমণ্ড, চর্ম ও ধাতু ব্রব্যের নানাবিধ শিল্প গড়িয়! 
উঠিয়াছে। (২) মধ্য আটলা্টিক ল-__বন্দর, আপালাচিয়ান 
অঞ্চলের কয়লা, শ্রমিক ও বাজারের সাম্সিধ্য হেতু এই অঞ্চলে বস্ত্রবয়ন, রাসা- 
নিক দ্রব্য প্রত্ভৃতির নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। (৩) মধ্য 
নিউইয়র্ক শিল্পাঞ্চল- কয়লাখনির সারিধ্য হেতু এই অঞ্চলে যন্ত্রপাতি নির্ধাণ, 
রাসায়নিক'দ্রবা, কাগজ ও বয়ন শিল্প পাড়িয়া উঠিয়াছে। (৪) লায়েগ্রা- 
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'সন্টেরিও শিল্পাঞ্চজ-_হুদপথে যানবাহনের সুবিধা এবং আকরিক লৌহ, 
'আপালাচিয়ান খনি অঞ্চলের কয়লা ও জলবিছ্াতের প্রাচুধ হেতু এই অঞ্চলে 
নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গভিয়! উঠিয়াছে, তবে উহাদের মধ্যে লৌহ ও ইম্পাত 
শিল্প, রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পই উল্লেখযোগ্য । (৫) পিটস্বার্গ- 
ইরি শিল্পাঞ্চল-_হুদ ও রেলপথে যানবাহনের স্থবিধা এবং খনিজ তৈল, 
আপালচিয়ান অঞ্চলের কয়ল। ও স্বাভাবিক গ্যাসের সান্নিধ্য হেতু এই অঞ্চলে 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্প, মৃৎশিল্প, কাচনির্মাণ, বয়ন ও ববারজাত দ্রব্যের শিল্পাই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । (৬) ডেছ্রীয়েট শিল্পারঞ্চল-__হদ ও রেলপথে 
যানবাহনের স্থবিধা এবং আপালাচিয়ান খনি অঞ্চলের কয়ল৷ ও স্থপিরিয়র হুদ 
অঞ্চলের লৌহের প্রাচুধ ও সান্নিধ্য হেতু এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং 
“মাটর গাডা নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (৭) লিনসিনাটি-ইত্ডি- 
যানাপোলিস শিল্পাঞ্চল__পশ্চিমে কটা বলয় এবং পূর্বে কয়লাক্ষেঞ্রের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলে খাছ্য-সংক্রাস্ত নানাবিধ শিল্প, 
বাসায়নিক দ্রবা, বৈদ্যাতিক সরগ্াম, মোটর গাভী ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, 
গভিয়। উঠিয়াছে। এই শিল্পাঞ্চলটি আপালাচিম্নান কয়লাখনি ও পুর্ব-মধ্য 
কয়লাখনির মধ্যভাগে অবস্থিত ভওয়ায় এই উভদ্ধ অঞ্চল হইতে কয়লার 

সববরাহ পাইয়া থাকে । (৮) মিচিগান হ্রদ সম্সিছিত শিল্পাঞ্চজ-_-এই 

অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, মোটর গাডী, যন্ত্রপাতি, মাংস হিমায়ন, চর্ম, 
কাগজ প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প উল্লেখযোগ্য । শিকাগো ও মিলওয়াকী এই 
অঞ্চলের মধ্যমণি । এই শিল্পাঞ্চলটি প্রধানতঃ পূর্ব-মধ্য কয়লাখনি হইতে 
কয়লার সরবরাহ লইয়া থাকে । তবে, আপালাচিয়ান খনি অঞ্চলের কয়লাও 
এতদঞ্চলের শিষ্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহৃত হয়। 

অন্যান্য শিল্পবলয়গুলির মধো নিম্ললিখিতগুলিই উল্লেখযোগা-(১) 

দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল সম্মিছিত' অংশ-_এই অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত 
বধন, বনজ ও রাসায়নিক শিল্পেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ আপালাচিয়ান 
কয়লাক্ষেত্রের সান্নিধ্য, শধাপ্ত জলবিছ্যৎ, স্থলভ শ্রমিক, লৌহ আকরিক, 
কারপাস ও অন্যান্ঠ কাচাষালের সরবরাহ হেতু এই অঞ্চলটি একটি উল্লেখযোগ্য 
শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । (২) মধ্যাঞ্চলের সমভূমি-__-এতদঞ্চলের 
মিনিয়াপোলিস্, সেন্ট পল, ওমাহা, কানসাস লিটি, সেপ্ট লুই, হাউস্টন প্রভৃতি 
শিল্পকেন্দ্ুগুলিতে মাংস হিমায়ন, তৈল পরিশ্রাবণ, কার্পাস সম্প্রেণ প্রভৃতি 
নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । মধ্যবর্তা সমভূমি অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রসমূহ 
প্রধানতঃ অন্তর্দেশীয় কয়লাখনিউইুহকে ভিত্তি করিয়াই গিয়া উঠিয়াছে। 
€৩) প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলাঞ্চল-_এই অঞ্চলের অন্তর্গত পাগেট- 
সাউওড ও উইলামেট উপত্যকা অঞ্চবে বনজশিল্প) স্যান ফ্রাব্দিসকে! অঞ্চলে 
তৈল-পরিস্রাৰণ, ইম্পাতশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ এবং লসএঞ্জেল্স্-শ্ানভিয়েগো। 
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অঞ্চলে চলচ্চিত্র, তৈল পরিশ্রাবণ, বিমানপোত নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প, 

উল্লেখযোগা । 
যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পাঞ্চলসমূহের সহিত এ দেশের কয়লাখনিসমূহের সম্পর্ক 

ততটা নিবিড় নহে । পেনসিলভ্যানিয়ার কয়লা খনি ও তৎসংশ্লিষ্ট লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্পাঞ্চলসমূহ এবং দক্ষিণ আপালাচিয়ান কয়লা? খনি ও তৎসংশ্লিষ্- 
শিল্পাঞ্চলটি ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের অন্ত কোন শিল্পাঞ্চলই কয়লাখনিসমূহকে ভিত্তি 
করিয়া প্রসার লাভ করে নাই । তবে সাধারণভাবে বল! যাইতে পারে ষে 
পেনসিলভ্যানিয়া এবং উত্তর ও মধ্য আপালাচিয়ান কয়ল৷ খনির সান্লিধা হেতু 
নিউ ইংল্যাণ্ড, মধ্য আটলান্টিক, মধা নিউইয়র্ক, নায়গ্রা-অন্টারিও, পিটস্বার্গ- 
ইরি, ডেট্রয়েট ও মিচিগান হুদ সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলসমূহ ; দক্ষিণ-আপালাচিয়ান 
কয়ল। খনির সাম্দিধ্য হেতু দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল সন্গিহিত শিল্পকেন্্রসমূহ ; 
অস্তর্দেশীয় কয়লা খনির (পূর্ব-মধ্য ও পশ্চিম-মধা) সান্সিধ্য হেতু সিনপিনাটি- 
ইত্ডিয়ানাপোলিস্ ও মধ্যবত্তা সমভূমির শিল্পাঞ্চলসমূহ ; রকি পর্বতাঞ্চলের 
কয়লাখনির সান্নিধ্য হেতু এতদঞ্চলে ধাতুনিফাশন-শিল্প এবং পশ্চিম উপকূলের 
খনিসমুহের সান্লিধা হেতু প্রশাস্ত মহাসাগরীয় উপকূলের শিল্পাঞ্চলসমূহ গডিয়! 
উঠিয়াছে । 

ইউরোপ-নিবিড লোকবসতি, জনসাধারণের উদ্নতিশীল জীবনমান, 
চাহিদার ব্যাপকতা, নিপুণ ও দক্ষ শ্রমিকের পধাপ্ত সরবরাহ ও তাহাদের নব 
নব উদ্ভাবনী শক্তি, কয়লা সম্পদ এবং শিল্পোপযোগী নানাবিধ কাচামালের 
প্রাচূর্ধ হেতু ইউরোপ শিল্পসংগঠনে সকল মহাদেশের অগ্রণী। কয়লা-প্রধান 
অঞ্চলেই শিল্পের প্রসার অধিক । মধ্য ইউরোপের অন্তর্গত গ্রেট ব্রিটেন হইতে 
আরম করিয়] ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পশ্চিম ও মধ্য জার্মানী, চেকোঙ্লোভাকিয়।, 
দঃ পোল্যাণ্ড এবং মধ্য রুশিয়। পর্যস্ত বিস্তৃত শিল্পবলয়ে নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিয়াছে। একমাত্র মোটরগাড়ী, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং ধাতুন্রব্যের 
শিল্প ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় শিল্প সংগঠনেই ইউরোপ পৃথিবীতে শীর্স্থান, 
অধিকার করে । 

ব্রিটেন পৃথিবীর শিল্লোন্নত দেশসমূহের অন্যতম । কয়লার প্রাচুধহেতু 
ব্রিটেনের অধিকাংশ শিল্পাঞ্চলই কয়লাখনিসমূহকে ভিত্তি করিয়া! গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ব্রিটেনের প্রধান প্রধান কয়লাক্ষেত্র ও তৎসংঙ্লিষ্ট শিল্পসমূহ নিষ্বে 
বিবৃত হইল। (১) ক্ষটল্যাপ্ডের কয়লাক্ষেত্র-_ইহা তিনটি পর্যক্কে বিভক্ত। 
(ক) পুর্বভাগে লোখিয়ান-ফাইফ পধস্কের ক্কু়লাকে ভিত্তি করিয়, এডিনবার্গ 
অঞ্চলে কাগজ শিল্প, ছাপাখানা, বই-কাধাই, মগ্ প্রভৃতি শিল্প এবং কিক্কান্ডি, 
ফকল্যাণ্ড ও নিউবার্গ অঞ্চলে তৈলাক্ত ক্যাত্ষিস নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
(খ) পশ্চিমে আয়ারশায়ার পর্ক্কের কয়লাকে ভিত্তি করিয়া কিলমারনক, 
আমার, শিরভান এবং মেবোল অুধলে ঘন্ত্রপাতি নির্ঘাণ, চর্ম ও পশম শিল্প 
গড়িয়! উঠিয়াছে। (গ) মধ্য পর্ঙ্থের অন্তর্গত ল্যানার্কশায়ার খনিকে ভি্ভি 
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করিয়া ক্লাইড অববাহিকায় জাহাজ নির্যাণ; মাদারওয়েল, কোটব্রীজ, 
এয়ারডায়ার ও ফলকার্ক অঞ্চলে লৌহের কারখানা; স্টালিং এবং আলোয়া 
অঞ্চলে পশম শিল্প এবং গ্লাসগে। অঞ্চলে যন্ত্রপাতি নির্মাণ) ময়দা, কাগজ, সাবান, 
কার্পাস ও রাসায়নিক শিল্প গডিয়। উঠিয়্াছে। মধ্য-পরঙ্কের উতৎপাদদনই 

আধকতর। (২) অর্দান্থারল্যাণ্ড ও ডার্হানের কয়লাক্ষেত্র-_টাইন ও 
উইয়ার মোহানায় জাঙাজ নির্াণ, টা নদীর মোহানায় লৌহ ও ইম্পাত্ত এবং 
বিলিংহামের রালায়শিক শিল্প এই কক্পলাক্ষেত্রকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া 
উঠিগ্রাছে । এ অঞ্চলে উৎপন্ন কয়লার শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগই সাধারণ 
অবস্থায় বিদেশে রপ্তানী হইয়! থাকে । (৩) ক্যান্থারল্যাণ্ডের কয়লাক্ষে্র_ 
ইহ] তুলনায় ক্ষুত্রতর, তবে নর্দাস্বারল্যাণ্ড ও ডারহামের কয়লাক্ষেত্রের ন্যায় 

ইঠাও সমুদ্রগর্ভে, আইরিশ সমুদ্রে অন্ুপ্রবিষ্ট । এ অঞ্চলে সমুত্রগর্ভ পর্যস্ত কয়ল। 
সংগ্রহের স্থান। (৪) ইয়র্ক, নটিংহাম ও ভার্বির কয়লাক্ষেত্র_এ অঞ্চলেই 
হইল ইয়কশায়ারের ওয়েস্ট রাইভিং অঞ্চলের পশম বয়নকেন্দ্র এবং ইয়রকশাক্গারের 

শেফান্ড অঞ্চলের লৌহশিল্পের কেন্দ্র । এখানকার কয়লা প্রধানত: আভ্যন্তরীণ 
প্রয়োজনেই ব্যয়িত হয়। (৫) ল্যাক্কাশায়ারের কর়লাক্ষেত্র-_ত্রিটেনের 

র কার্পাসশিল্প, বৈছ্যতিক ও বয়ন 
যন্ত্রপাতি, ববারজাত ভ্রধ্য ও কাগজের 

কারখানা এই কয়লাক্ষেত্রকে 

ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এখানকার কড়ল। প্রধানত: 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই বাবহৃত 

হয়। (৬) নর্থ স্টাফোর্ডশায়ারের 
কয়লাক্ষেত হইতেছে মুৎ্শিল্পের 

কেন্দ্র; যেন্দপ স্টোক, টানস্টল, 
লংটম, ফেণ্টন প্রভৃতি অঞ্চল। 
সাউথ স্টাফোর্ডশায়ারের কয়ল- 
ক্ষেত্রেই বামিংহাম, ভালে, উল- 
ভারহ্যাম্পটন, ব্রমউইচ প্রভৃতির ন্যায় 

৭৪নং চিত্র--ব্রিটেনের কয়লাক্ষেঞ্জ ও শিল্পাঞ্চল মিডল্যাণ্ড বা মধ্যদৈশের বিখ্যাত 

লৌহ ও ইম্পাত শিল্পাঞ্চলের অবস্থান । এ অঞ্চলে শুধু িস্টারশায়ারের কয়ল। 
ক্ষেত্েই শিল্পের বিশেষ প্রতিষ্থ্ঃ ঘটে নাই । তবে হিক্কলে ও লাঞ্কবরে অঞ্চলের 
গেঞ্জি ও মোজার কারখানাসমূহ এই খনি হইতেই কয়লা গ্রহণ করে। (৭) 
পুর্ব শ্রুপশায়ার কয়লাক্ষেত্রে লৌহ ও ই্ঁষ্পাত, টালি ও হষ্টক ও মৃত্তিকার নল 
নির্মাণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (৮) ওয়ারউইকশায়ারেক্স কয়লাক্ষেত্রকে 
ভিত্তি করিয়া! কভেন্টিতে মোটর গাড়ী নির্যাণ শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে। ৯) 

১ 
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উত্তর ওয়েল্স্ কয়লাক্ষেত্রের অন্তর্গত ব্রাইবে। ও মষ্টিনে লৌহের কারখানা. 
ফ্রিণ্ট-এ রাসায়নিক শিল্প, রেশম ও কাগজের কল এবং রুয়াবন অঞ্চলে ধাতু 
শিল্পের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । দক্ষিণ ওয়েলম্-এব কয়লাক্ষেত্র হইতেছে 
বিদেশে কয়লা রঞ্চানীর একটি প্রধান কেন্দ্র । তবে উৎপাদন ব্যয় বুদ্ধিহেতৃ 
উৎপাদিত কম্পলার মূল্যবৃদ্ধি, পরিবতত শক্তিসম্পদ-বূপে জলবিদ্যুতের ব্যাপক 
ব্যবহার, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নৃতন নৃতন কয়লাখনির আবিষ্ষাব এবং 
দেশাভ্যস্তরে কয়লার ব্যবহার বুদ্ধিহেতু দক্ষিণ ওয়েলসের কয়লার খনি হইতে 
রপ্ানীর পরিমাণ ক্রমশ:ই হ্রাস পাইতেছে। এই কয়লাক্ষেত্রেও শ্ল্ের 
প্রসার ঘটিয়াছে। এযাবারভায়ার, কাডিফ, সোয়ানসী, পোর্ট-ট্যালবট অঞ্চলে 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প; পষ্টিপুল অঞ্চলে বাং-ঢালাই ; এবং সোয়ানসী অঞ্চলে 
নিকেল, দস্তা ও তাত্র নিষ্কাশন শিল্প গডিয়া! উঠিতেছে। ডীন জজলের 
করলাক্ষেত্র আকারে ক্ষুত্র। পুর্ব-৫কণ্টের কয়লাক্ষেত্রে বিশেষ কোন শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা হয় নাই । 

মহাদেশীয় ইউরোপের অন্তর্গত উত্তর ও উত্তব-পুব "ফ্রান্স এবং 
বেলজিয়ামে শিল্পের প্রসার সমধিক | বস্ততঃ সমগ্র উ: ও উঃ পুঃ ফ্রান্্দ, 
বেলজিক্বাম, জার্মীনী এবং সুইজারল্যাণ্ডের সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ এক অতিবুহৎ, 
শিল্পবলয়েব অন্তর্গত । এতদঞ্চলে শিল্পসমাবেশের মূল কারণ হইল লোবেনেব 
লৌহ আকরিক এবং বিভিন্ন কয়লাক্ষেত্রের একত্র অবস্থিতি । 

উত্তর ফ্রান্সের কয়লাক্ষেত্র এবং জলবিছ্যৎকেন্দ্রসমৃহকে ভিত্তি কবিয়। 
ক্যামব্রেতে ক্ষৌমবস্ত্র, রুবেতে পশমবন্ত্র, এ্যামিয়ে ও রুয়ে-তে কাপাসবন্ত্র, 
লীল, রুবে, ভ্যালেসিয়ে-তে লৌহ-ইস্পাত ও বয়নশিল্প ; তৃকোয়াতে 
বয়নশিল্প , লীল অঞ্চলে শর্কর! ও আরাস অঞ্চলে গালিচা ও পর্দ প্রস্তুতির 
কারখানালমৃহ শ্বাপিত হইয়াছে । উপরোক্ত প্রধান শিল্পবলয়টি হইতে 
(বচ্ছিন্ন হইলেও মধ্যভাগের অধিত্যকা অঞ্চলে লা ত্রজো কয়লার খনিকে 
ভিত্তি করিয়। যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধান্ত্রনির্মাণশিল্প এবং স্যাতেতিয়ে কয়লার খনিকে 
কেন্দ্র করিয়া লৌহ, ইস্পাত ও রেশম বয়ন শিল্প গডিয়। উঠিয়াছে । 

উত্তর ফ্রান্দের কয়লার খনির অন্ুপ্রবিষ্ট অংশ ও সেম্বারমিউজ উপত্যকার 
অন্তর্গত কম্পল। ও লৌহ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়।৷ বেলজিয়ামে নানাবিধ শিল্প 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সার্লরোয়া-তে পৃথিবীর বৃহত্তম কাচ নিশ্াণের 
কারথানা গডিয়া উঠিক্লাছে । 

পশ্চিম জার্মানীর সার, রূঢ় এবং ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের কয়লাখনিসমূহকে 
কেন্দ্র করিয়। নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া-উঠিয়াছে। বঢ় কয়লা ক্ষেত্রকে 
ভিত্তি করিয়া যে বিরাট ইম্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিগ্লাছে তাহার মূল 
কেন্দ্র হইল এসেন শহর | বার্ষেন, হাজেম, বোচান, ভর্টমাও, ডুসেলভর্ফ, 
ডইসবার্গ প্রস্তুতি শহরেও লৌহ ও ইস্পাত ভ্রব্য প্রস্তুত হয়। রাইন 
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অববাহিকার অন্তর্গত লুডুইগপ্তাফেন, লেভারকুসেন, ফ্রাঙ্ষফার্ট ও ডার্সস্টাভ 
অঞ্চলে রাসায়নিক শিল্প; ব্যাভেরিয়ার সুরেমবার্গ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শিল্প? 
রূঢ় অঞ্চলের বার্ষেন ও এল্বার্ফিল্ড-এ বয়নশিল্প (প্রধানতঃ পশম ), 
ক্রেফেন্ড-এ রেশম, স্টাটগার্ট-এ হোসিয়ারী ভ্রব্য, ফ্রেবার্গ-এ ঘড়ি, মিউনিক-এ 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতিই হইল এতদঞ্চলের প্রধান প্রধান শিল্প । 

পধাপ্ত লিগনাইটের সরবরাহ ; ইতম্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কয়ল। 
থনির অবস্থিতি ; জলবিদ্যুৎ, লৌহ আকরিক, পটাল ও অন্যান্ত খনিজ দ্রব্যের 
সরবরাহ হেতৃ জার্মানীর দক্ষিণাংশের মধ্যভাগ ও বোহেমিয়া অঞ্চলকে 
লইয়। মধ্য ইউরোপীয় শিল্পাঞ্চলটি গড়িয়া উঠিয়াছে । রাজনৈতিক নিরাপত্রা 
হেতু পশ্চিমের রাইন-ওয়েস্টক্যালিয়া শিল্পাঞ্চল হইতে শিল্পের বিকেন্দ্রী- 
ভবনই এতদঞ্চলে শিল্প সম্প্রসারণের অন্যতম কারণ । সাইলেশিয়া অঞ্চলে 
কয়লা, দস্তা, ও পৌহ আকরিকের পাশাপাশি অবস্থান হেতু ধাতুশিল্প ও বয়ন 
শিল্প গভিয়৷ উঠিয়াছে | মধ্য ইউরোপীয় শিকল্পাঞ্চলটি পশ্চিম ইউরোপীয় 
শিল্প অঞ্চলটির সহিত নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে । 

কয়লা-সম্পদহীন দক্ষিণ-ইউরোপের স্ৃইজ্যারল্যাণ্ড, ইতালী (পো নদীর 
অববাহিক। অঞ্চল ), এবং উঃ পুঃ স্পেনে (ক্যাটালোনিয়৷ ) জলবিদ্যুতের 
সাহায্যে ানানিধ লঘু শিল্পের ( যেরূপ খাচ্যদ্রব্য সংক্রান্ত শিল্প, বয়ন, ঘড়ি ও 
যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প ) প্রসার ঘটিয়াছে। বর্তমানে অবশ্ঠ রাজনৈতিক 
ও সামরিক কারণে সরকারী সহায়তায় আমদানীকৃত কমল] ও কীাচামালের 
সাশ্কায্যে দক্ষিণ ইউরোপের বহু অঞ্চলে নানাপ্রকারের গুরুশিল্পও (16৪৮5 
10015015) প্রসারলাভ করিতেছে । রাজনৈতিক গোলযোগের দরুণ এবং 
কয়ল। ও জলবিছু/ৎ শক্তির অপ্রাচুষ হেতু বলকান উপস্থীপাঞ্চলে আধুনিক 
বৃহদায়তন শ্রনশিল্লের প্রসার নিতান্তই সামান্ত | 

রুশিয়।-_রুশিয়ার শিল্পসমূহ কয়েকটি শিল্পাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । 
কয়লা, খনিজ তৈল, জলবিদ্যুৎ শক্তি, লৌহ আকর, ম্যাঙ্গানীজ এবং অন্ঠান্ত। 
বহুবিধ কাচামালের পারম্পরিক সান্লিধ্যই হইল এই শিল্পাঞ্চলসমূহের আধিক 
ভিতি। ইউরোপীয় কুশিয়ার অন্তর্গত নিয়লিখিত শিল্পাঞ্চলসমূহই 
উল্লেখষোগ্য-(১) মস্কো-লেনিনগ্রাদ শিল্পাঞ্চল__শিল্পাঞ্চলসমূহের পূর্ব- 
দিকে বিকেন্দ্রীভবন এবং রাজনৈতিক নিরাপত্বা রক্ষার জন্য বর্তমানে এই 
শিল্পাঞ্চলের গুরুত্ব বল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। জেনিনগ্রার্দে বৈদ্যতিক 
যন্ত্রপাতি, জাহাজ ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ, মক্কোতে বৈদ্যতিক যন্ত্রপাতি, 
বিমানপোত, মোটর গাড়ী ্রভৃক্তিনর্মাণ, টুলাতে যন্ত্রপাতি ও অন্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, 
পার্ষিতে মোটর গাড়ী, ট্যাঙ্ক ও বিমানপোত নির্ষাণ, 
কার্পাস, রাসায়নিক ত্রব্য ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ, এবং ভরোনেজ-এ বিমানপোত 
নির্মাণ শিল্প উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলেবু শিল্পকেন্দ্রসমূহ টুলা ও ভনেৎস কয়লা- 
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৭৫নং চিন্্-_সোভিয়েট রুশিয়ার শিল্পাঞ্চলসমূহ 

বিছ্যাৎ সরবরাহকে ভিত্তি করিয়া! এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। ম্বাভাবিক 
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[ 

অবস্থায় এই অঞ্চল হইতে রাষ্ট্রের +*% খ্যালুমিনিয়াম ও ৪৫% ইন্পাত 
উৎপাদিত হয়। রস্টভ-অন-ডনে লৌহ ও ইস্পাত, কিয়েভ-এ চিনি ও 
চর্মজাত ভ্রব্য এবং খারকভ-এ ট্রাক্টর ও যন্ত্রপাতি প্রস্তত হয়। (৩) ইউরাল 
শিল্পাঞ্চল__কয়লা, লৌহ-আকরিক, খনিজ তৈল এবং অলৌহবর্গীয় ধাতব. 
খনিজের পাশাপাশি অবস্থান হেতু ইহ1 বর্তমানে একটি বৃহৎ শিল্পাঞ্চলে পরিণত 

হইম়াছে। ম্যাশ্গঅিটোগন্্ক রুশিঘ্ার শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম 

ইস্পাত-উৎ্পাদন কেন্দ্র। নিজনিট্যাশিজ-এ রাসায়নিক শিল্প, ধাতুশিল্প ও 
রেলগাড়ী নির্মাণ, স্থার্জলনক্ষ-এ অস্ত্রশস্ত্র, চেলসিয়াবিম্ক্ষ-এ ট্রাক্টর, বিমান 
পোত, ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রশস্ত্র, ডেগটিয়ার্কীতে তাত্র ও ন্বর্ণ নিষ্কাশন এবং ওক্ষ? 

অঞ্চলে নিকেল ও ক্রোম নিফাশন উল্লেখযোগা । (৪) কারেজিয়৷ ও তু" 
সন্িছিত অঞ্চজ-_-কোল! উপদ্বীপ হইতে কারেলিয়। যোজক পরধস্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলে বনজ শিল্প, কাষ্ঠমণ্ড, কাগজ ও খনিজ শিশ্প গ্রসার লাভ করিয়াছে * 

(৫) ট্রাব্দককেশিয়া অঞ্চল-_-এই অঞ্চলের অস্তর্গত টিকলিস ও এক্রিভান-এ 

ধাতুশিল্প ও তৈল পরিজ্রাবণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এনীয় কুশিয়ার 
অন্তর্গত প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলসমূত তল : (১) সাইবেরিয়ার কুজনেও্ক্ 

অঞ্চল-_-প: সাইবেরিয়ার অন্তর্গত কুজনেতস্ক কয়লাখনি এবং ইউরাল ও 
আলটাই পর্বতাঞ্চলের লৌহ আকরিকের উপর নির্ভর করিয়! এ অঞ্চলে লৌহু- 
ইস্পাত, ধাতুৃশিল্প ও রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জেমি 
এ ময়দা ও মাংস শিল্প, বার্ণাউল-এ কার্পাস বয়ন এবং স্ট্যাজিনিক্ষ-এ লৌহ 
ও ইস্পাত শিল্প উল্লেখযোগ্য । (২) সোভিয়েট মধ্য এশিয়। জঞ্চল-_ 

কারাগাগ্ডার কয়ল1] খনিকে ভিত্তি করিয়া এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে । 

ফার্গানা, আসখাবাদ ও টাসথেন্ট অঞ্চলে কার্পাস ও রেশম বয়ন, চিমখেল্ট 
অঞ্চলে সীসক ও দস্তা নিষ্কাশন, পির বলখানস অঞ্চলে তাত্র নিফধাশন, 
কারাগ্াস্তা-তে কয়লা উত্তোলন এবং ফার্গান। ও বুখারা-তে খনিজ তৈল 
উত্তোলন উল্লেখযোগ্য । (৩) সাইবেরিয়ার দুরপ্রাচ্য জঞ্চল-_-১৯৪১ 

সালের পর হইতে এই গঞ্চলে শিল্পের দ্রুত প্রসার দেখা যাইতেছে । কজ- 
মোমোলস্ক এবং খারবারোভক্ক অঞ্চলে তৈল পরিশ্রাবণ শিল্প বিশেষ 
উল্লেখধোগ্য । আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চল শিল্প-সংগঠনে 
স্বাবলম্বী হইয়া! উঠিবে । | 

শিল্প-সংগঠনের দিক হইতে গত কয়েকটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সাফল্য 
হেতু রুশিক। স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়] উঠিয়াছে। 

এশিয়া-_ইউরোপ ও উঃ আঁটরিকার শিল্পাঞ্চলসমূহ যেরূপ কয়লা-খনি- 
সমূহকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়। উঠিয়াছে পুর্ব ও দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার ক্ষেতে 
কয়ল! খনি ও শিল্পাঞ্চল সমূহের ঈঁহিত সেরূপ কোন সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। 
এতদঞ্চলের দেশসমূহের আধিক অঙুন্গত্িই ইহার মূল কারণ। 
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রুষিপ্রধান চীম্ দেশে শিল্পের ব্যাপারে কুটির শিল্পই উল্লেখযোগ্য । যাস্ত্রিক 
শ্রমশিল্পের প্রসার এখনও অতি সামান্য । আবার উত্পাদন পদ্ধতিও আদিম 
প্রকৃতির । উল্লেখযোগ্য যন্ত্রশিল্প হিসাবে রেশম, কার্পাস ও পশম বয়ন 

(সাংহাই, নানকিং, নিগপো» হ্াংচাউ, উহ ), সিগারেট, উত্ভিজ্জ তৈল ও 
চিনামাটির ভ্রব্য (প্রধানতঃ ফিসে ও চাংসা অঞ্চল) প্রস্ততিই প্রধান । বর্তমানে 
শান্সি ও শেন্সি কয়লা খনিকে ভিত্তি করিয়] হেনিয়াং ও চিংলিংচেন অঞ্চলে 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে । হাংকাউ ও সাংহাই অঞ্চলে 

ময়দার কল এবং সাংহাই-এ জাহাজ নির্মাণের কারখানা রতিয়াছে। অন্যান্য 
শিল্পের মধ্যে সিমেণ্ট, কাগজ, শর্করা, চর্ম, মুদ্রণশিল্প গ্রভৃতি প্রধান । 

গণতান্ত্রিক চীনে শিল্লোন্নতির ভবিস্তৎ সম্ভাবন] প্রচুর । কারণ শিল্প 
বাণিজ্যে উন্নতির সহায়ক ভৌগোলিক পরিবেশগুলি এই দেশের পক্ষে 
অনুকুল । দেশটি আয়তনে বৃহৎ ও স্থসংবদ্ধ, অবস্থানটিও উন্নতির সহায়ক ৷ এই 
দেশে বহু উৎকৃষ্ট বন্দর ও পোতাশ্রয়্ এবং বন উর্বর নদী অববাহিকাও 
বর্তমান। আবার এই দেশের উপকূলাঞ্চলে ও মধ্যভাগে বুষ্টিপাতও ন্ুগ্রচুর | 
লৌহ, কয়ল! ও সম্ভবতঃ খনিজ তৈল এবং সম্ভাব্য জন্বিদ্যুতের পরিমাণও 
প্রচুর । আর সর্বোপরি এদেশের লোকবসতি নিবিড। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব পর্স্ত জাপান শিল্পসংগঠনে পৃথিবীতে একটি 
উল্লেখষোগ্য স্থান অধিকার করিত । জাপানের অন্থুকুল ভৌগোলিক অবস্থান, 
শিল্লোন্নতির জন্ত জাপান সরকারের নানাবিধ সাহাধ্যদান, অন্কুল জলবাধুর 
প্রভাব, শিল্পে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বনজ, কৃষিজ, খনিজ ও প্রাণিজ কাচামালের 
প্রচুর উত্পাদন, স্থলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুধ, সমবায়-পদ্ধতিতে উৎপাদন, 
উৎপাদন-বায়ের স্বল্পতা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থবিধা, স্থন্দর সুন্দর বন্দর ও 

পোতাশ্রয়ের প্রাচুর্য এবং সর্বোপরি জাপানীদের অতুলনীয় দেশাত্মবোধই ছিল 
এই আশাতীত শিল্পোক্সতির কারণ। 

দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধের পর জাপানের অর্থ নৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 
তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানাবিধ অস্থবিধা সত্বেও জাপান আঘথিক- 
ক্ষেজে পুনর্গঠন ও উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হয়। 

জাপানী শিল্প সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে এখানকার অধিকাংশই 
কুটির শিল্প অথচ ইহার। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এবং কয়লার অপ্রাচুষ 
হেতু প্রচুর জলবিছ্যৎশক্তির দ্বারা শি্পকার্ধয পরিচালনা করে। জাপানের 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশাত্ত মহাসাগরীয় উপকূলের সমভূমিতে টোকিও হইতে 
নাগাসাকি প্বস্ত বিস্তৃত অঞ্চলেই সীমাবর্ধণ “এই অঞ্চলের লোকবসতি নিবিড় 
এবং পরিবহন ব্যবস্থাও উন্নত ধরণের । এই সমগ্র অঞ্চলটিকে আবার 

কয়েকটি উপশিল্াঞ্চলে বিভক্ত কর! যায়। যথা_-(১) টোকিও-ইয়োকো।- 

হাম! শিল্পাঞ্চল-__কয়ল! ও জবিদ্যুতের সহজলভ্যতা ও বন্দরের সাঙ্গিধ্য- 
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হেতু এই অঞ্চলে লৌহ ও ইম্পাত, রসায়ন, জাহাজ নির্মাণ, বয়ন, বৈছ্যতিক 
যন্ত্রপাতি নিখাণ প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপানী শিল্পসামগ্রীর ৩১% 
এই অঞ্চলই সরবরাহ করে, তবে এই অঞ্চলের অধিকাংশ শিল্পাগারই 

আকনিকলৌহ ্ / ৯৪০ রে ৃ 

তাগ্র খানি টু 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সঃ 

৭৬ নং চিত্র--জাপানের শিল্পাঞ্ধলসমূহ 

্ুদ্রায়তনের। (২) নাশোিজ্। অঞ্চল-_টোকিও উপসাঁগর সন্নিহিত এই 
অঞ্চলে রেশম ও কার্পান বয়ন শিল্প, বঙ্পাতি, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি 

নির্মাণের শিল্প গড়িয়। উঠিয়াছে। (৩ কোবে-গসাকা ৰা 
শিল্পাঞ্চজ-_ওসাক। উপসাগর সন্নিহিত কোবে-ওসাক। সমভূমির অন্তর্গত এই 
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শিল্পাঞ্চলটি প্রধানতঃ বয়ন শিল্পের জন্ই বিখাত, তবে লৌহ ও ইম্পাত, 
কলকজা, জাহাজ নির্ধাণ, তৈলশোধন প্রভৃতির কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে। 

(৪) উত্তর কিউজিউ শিল্পাঞ্চল-_কিউসিউ ভবীপের কয়লার খনির অন্তর্গত 
সিমোনোসেকি প্রণাল'র তীরে অবস্থিত এই শিল্পাঞ্চলটি জাপানের শ্রেষ্ঠ লৌহ 
ও ইম্পাত কেন্দ্র। এই অঞ্চলে মাটির থেলনা, যন্ত্রপাতি ও খাচ্য সংরক্ষণের 
কারখান' প্রভৃতি রহিয়াছে । 

ভারতে কুটির শিল্পের প্রসারই সমধিক । উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ 
হইতে"ভারতে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পসমূহ প্রসার লাভ করিতে থাকিলেও লো 
ও ইস্পাত শিল্পের সংগঠন অতি সাম্প্রতিক কালের । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুব 
পর্ষস্ত ভারতে শিল্পসামগ্রী উৎপাদিত হইত প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
মিটাইবার জন্তই । অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ভারতে উৎপাদিত 
প্লিল্পজাত দ্রব্যা্দির বৈদেশিক রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমাগতই বুদ্ধি পাউতেছে। 
বর্তমানে শিল্পাঞ্চল হিসাবে ভারতের স্থান বিশেষ গুরুত্পুর্ণ এবং ভারতকে 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলসমূতের অন্তভূ্ত বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। 

দক্ষিণ গোলার্ধ-__দক্ষিণ গোলার্ধের উন্নতিশীল অঞ্চলসমূহ সাধারণতঃ 
কুষিজ ও খনিজ দ্রব্যের রপ্তানীতেই সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছে। 
আধুনিক বৃহদায়তন শ্রমশিল্প সংগঠনে ইহার1 তাদৃশ উন্নতি লাভ কারতে 
সক্ষম হয় নাই। দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমৃহ শিল্পজ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা 
সত্বেও কয়লার অনভ্াবহেত় এবং অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যা্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা 
কয়লার প্রাচুষ সত্বেও শিল্পদ্রব্যের চাহিদার স্বল্পতা হেতু শ্রমশিল্প সংগঠনে 
বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই । 

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে থা্াদ্রব্য সংক্রাস্ত শিল্প এবং 
বয়ন শিল্পের প্রসারই সমধিক । কারণ, এতদঞ্চলে যে সমন্ত শ্রমশিল্পে স্থানীয় 
কাচামাল ব্যবন্ৃত হইতে পারে, অল্প কয়লা ও নিপুণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় 
এবং যে সমস্ত শ্রমশিল্প স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে সক্ষম সেইরূপ শ্রমশিল্প গডিয়া 
উঠাই সম্ভব। এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় মাংস সংক্রান্ত নানাবিধ 

শিল্প, ময়দার কল, বয়ন, কৃষি যস্ত্রপাতির নির্মাণ গ্রভৃতি হইল আর্জেন্টিনার 
প্রধান প্রধান শ্রমশিল্প। আর্জোর্টনার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজধানী বুয়েনশ 
আয়ার্স অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ । জলবিদ্যতের উত্পাদন ও স্থানীয় চাহিদার 
ব্যাপকত] হেতু পাট শিল্প, বন্ত্র বয়ন, রাসায়নিক শিল্প, ধাতু শিল্প প্রভৃতি শ্রম- 
শিল্পের পত্তন হইয়াছে । কয়লার অভাব ৫তু ব্রাজিলের পর্যাপ্ত লৌহ সম্পদ 
এখনও পর্ষস্ত কাজে লাগান যাইতেছে না। 

লোকসংখ্যার অপ্রতুলতা?, পরিবহন ব্যবস্থার অস্থবিধা, কৃষি ও পণ্ড 
পালনের সাহায্যে জীবিক! নির্বাহের আপেক্ষিক সুবিধা, মাদেশটির 



গৌণ উৎপাদন ৩৯৩ 

অধিকাংশেই প্রতিকূল জলবামুর আধিপত্য, শ্বেত অস্ট্রেলিয়া! নীতির অনুসরণ, 

ভূমিভাগের এক. বিশাল অংশে ইউরোপীয়দের বসবাসের অস্থবিধা, শক্তি 
সম্পদ্দের অপ্রাচুধধ প্রভৃতি কারণে এতাবৎকাল পথস্ত অস্টেলিরাম যন্তরশিল্প 
বিশেষ প্রলার লাভ করে নাই । তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে সরকারের 
নানাবিধ চেষ্টায় অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উচিতেছে । এই সকল নৃতন 
নৃতন শ্রমশি্পের মধ্যে জাহাজ নির্মাণ শিল্প (সিডনী ও মেলবোর্ন), পশম ও 

কার্পান বয়ন শিল্প ( পুবাঞ্চল ), এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পই ( মিডনী ) প্রধান । 
অন্যান্ত শিল্পের মধ্যে শর্কর1 ও চর্মশিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, মোটর গাড়ী, 
টাক্টর, সংবাদপত্রের কাগজ এবং কৃত্রিম রেশম শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন অপেক্ষা কাচামালের উপর শাসকশ্রেণীর 
লোকেদের বিশেষ নজর, স্থানীয় অধিবাসী ও শ্বেতাঙগদের মধ্যে অন্তধিরোধ, 
শাসক ও শাসিতের মধো প্রীতির অভাব প্রভৃতি কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় 
শিল্পের তাদুশ উন্নতি হয় নাই। তবে বর্তমানে স্বর্ণ ও হীরকের উৎপাদন 
হাস পাওয়ায় কৃষিজ, খনিজ এবং লৌহ ও ইম্পাত শ্ল্পেব প্রসার 
লক্ষিত হইতেছে । 

প্রশ্নোত্তর 
1. ৬৮126 40 5০8 10681) 0৮ 10081152110) 01 177011501165 1 03156 21) 80000 

01 0106 18,00075 113106101778 100811520100 01 17700800165 ডা100 11105050101), 

(0. 0/.499 77, 5,163 ) 

( শ্রমশিল্পের একদেশীভবন বলিতে কি বুঝ? একদেশীভবনের কারণসমূহ দৃষ্টান্ত উল্লেখ 

পূর্বক লিখ |) (পৃঃ ৩৭৯-৩৮১) 

2, 03156 2 01161 2০০০0১6 01 006 £2680170217019.00071176 16551020501 06 

৬/০11৫. 

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলি সম্পকে যাহ! জান সংক্ষেপে লিখ।) 
( পৃঃ ৩৮১-৩৯৩) 

3. 32৮6 ৪. 72161 9000010 0£ 0106 70817018,010011196 ০610 01 06 0.১, ৯, 

(যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প বলয়টি সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ ।) (পৃঃ ৩৮২-৩৮৪ ) 
4. 0316 1) 20000796 0£ 00610089101 0091-96108 01 0176 0.5. 4১, 217৫ 177010805 

05611 11510061005 07 (19৩ 10080102. 01 10071500128 117 076 00২210৮- 

(0. 0. 50, 52555) 

(বুক্তরাষ্ট্রের কয়লা! খনিসমূহ সম্পর্কে যাহা জান লিখ এবং দেশের শিল্প সংগঠনে 
কয়লাখনি সমূহের প্রভাষ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২১৩০২১৪ ও পৃঃ ৩৮২-৩৮৪ ) 

5, [0650116 07169 01061098101 0091-116108 0৫ 2111096৪190. 8.58001216৫ 

10806019/00011176 10010500165, (0. 0.53). 

( ইউরোপ মহাদেশের কয়লা গুযমৃহ ও তৎসংল্লষ্ট যন্ত্রশিল্প সম্পকে লংক্ষিপ্ত বিবরপ 
লিখ।) (পৃঃ ২১৭-২১৬ ও পৃঃ ৩৮৪-৩৮৭ ) 

6. 0156 2, 1005: 2000007500৫ 0196 008.20190002208 0616 0 65627) 503:006, 

(পশ্চিম ইউরোপের শিল্প বলয় সম্পকে যাহা জান সংক্ষেগে জিখ। ) (পৃঃ ৩৮৪-৩৮৭ ) 



সপ্তদশ অধ্যায় 

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 

পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রমশিল্পলের মধ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সমধিক গুরুত- 
পুর্ণ। লৌহ ও ইম্পাত শিল্পে ব্যবহৃত অধিকাংশ কাচামালই শিল্পাদ্বব্য 
পরিণত হইলে হীনভার হইয়৷ পড়ে বলিয়া বিভিন্ন কাচামাল ( কয়লা ও কোক, 

লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানীজ ও অন্যান্য লৌত সংকব 
ধাতব খনিজ ), জলসরবরাহ এবং বিক্রয়কেন্দ্রেরে নিকটবততিতা, পরিবহন 
ব্যবস্থার স্থযোগ-ন্থবিধা, মূলধন ও সুলভ শ্রমিকের পরধাপ্ত সরবরাহ, উপজাত 

দ্রব্যাদি বাবহারের স্থযোগ-স্থবিধা, কারখানা স্থাপনের উপযোগী বিস্তৃত 
সমতলভূমিভাগের সহজলভ্যত1 প্রভৃতিব উপবেই এই শিল্পের একদেশতা। 
নির্ভর করে। 

লৌহ আকরিক হইতে ইস্পাতের উৎপাদন €7:০9০0107) ০৫ 

5196] £0121 2101) 091৪ )-_ প্রথমে আকরিক লৌহ, কোক কয়লা ও 

চুনাপাথর একত্রে বাতচুল্লীতে ( 1336 (8০৪০৪ ) ঢালিয়া দিয়া গালান হয়। 
বাতচৃল্লীর প্রচণ্ড তাপে লৌহ আকরিকের সহিত মিশ্রিত অন্তান্ভ পদার্থ 
চুনাপাথরের চুনের সহিত মিশিয়া গাদ (9188) রূপে উপরে ভাসিয়া উঠে 
এবং চুল্লীর নীচে গলিত লৌহ সঞ্চিত হয়। এই গলিত লৌহকে ছাচে ঢাপিয়া 
লৌহ পিও* 118 170)) প্রস্তত করা হয়। ' লৌহ পিণ্ডে বিশুদ্ধ লৌহ 
ব্যতীতও অঙ্গার, গন্ধক, ফলফরাস প্রভৃতি বভবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া 
ইহা অতিশয় ভঙ্গুর হয়। 

এই লৌহ পিগুকে নানা আকারে ঢালাই করিয়! (2:07. ০৭500$ ) 
নানাবিধ দ্রবা গ্রস্তত করা তয়। লৌহ পিগুকে পুনরায় গালাইয়া অঙ্গার 
প্রভৃতি খাদের পরিমাণ হ্রান করাইলে নমনীয় পিষ্ট লৌহ ( 10081). 120) 
পাওয়া যায়। ইহা লৌহ পিণ্ের ন্যায় ভঙ্গুর নহে বলিয়া ইহাকে পিটাইয়া 
নানা আকারের পাত প্রস্তত করা হইয়া থাকে । পিষ্ট লৌহের সহিত সামান্য 
অঙ্গারচূর্ণ ও ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত করিয়৷ অথবা সরালরি লৌহ পিণ্ডেব সহিত 
ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত করিয়৷ ইস্পাত (50661) প্রস্তুত করা হয় । বিশেষ বিশেষ 
শ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ম্যাঙ্জানীজ সহযোগে লৌহ পিগু গালাইবার 
সময়ে নিকেল, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন প্রভৃতি বিভিন্ন লৌহ সংকর ধাতব খনিজ্ঞ 
পদার্থসমূহেের ব্যবহার করা হইয়া থাকে । গনি 

পবাতুল্লীতে ১ টন লৌহ পিও উৎপাদন করিতে ১*৭ টন লৌহ আকরিক, *'* টন কোক 
কয়ল!, *'৪ টন চুনাপাথর, *'২ টন অস্থান্ত জবা এবং ৪ টন বাতাসের প্রয়োজন হয়। উৎপাদিত 
প্রতি টন লৌহ পিখ্ের সহিত *'৫ টন গাঁদ এবং * টন গ্যামও উৎপাদিত হইয়া থাকে 
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ইস্পাত উৎপাদনের বহুবিধ পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে । উংকুষ্ট ইম্পাত 
উৎপাদনের জন্য পিষ্ট লৌহের সহিত অক্ারচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মাটির পাত্রে 
গালান হয়। ইহাকে পাত্রে গালাই করার পদ্ধতি (০:8০1516 7:95655) বলা 

হয়। এই পদ্ধতিতে ইস্পাতের উৎপাদন ব্যয় অধিক হইয়া পডে। বেসেমার 
পদ্ধতিতে (9855636] 70:965695 ) লৌহ্ পিগ্ড যে পাত্রে গালান হয় তাহার 

পার্থদেশ দিয়া শীতলবাষু প্রবলবেগে সঞ্চালিত কর] হয় এবং বাতাসের অক্ি- 
জেনের সাহাযো লৌহ পিগ্ডের অঙ্গারকে সম্পূর্ণপ্ূপে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। 
পরে উপযুক্ত পরিমাণে অঙ্গার ও ম্যাঙ্গানীজ যোগ করিয়! ইস্পাতের উৎপাদন 
করা হইয়! থাকে । এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত ইস্পাত অতি স্থলভ তয় তবে 
ইস্পাতের উত্পাদন সবন্তরে নিয়ন্ত্রণযোগ্য নহে বলিয়া উৎপাদিত ইস্পাত 
বিশেষ উচ্চশ্রেণীর হয় না। ওপেন হার্থ পদ্ধতি (0717 16210 010906555) বা 

মুখ খোলা চূলীতে লৌহ গালাইবার পদ্ধতি অনুসারে গলিত লৌহের মধ্য 
দিয়া শীতল বায়ু সঞ্চালন করার পরিবর্তে উপরিভাগে বাতাসের সংস্পর্শ বজায় 
রাখিবার জন্য পাত্রের মুখ খুলিয়া! রাখা হয়। তবে বেসেমার পদ্ধতি অপেক্ষা 
ইহার উৎপাদন বায় অধিক। লৌহের সহিত অতিরিক্ত ফসফরাস মিশ্রিত 
থাকিলে বেসেমার পদ্ধতির রকমফের করিয়া চুনের সাহায্যে লৌহ গলাইয়া 
উহ হইতে ইস্পাত উত্পাদন করা হয়। ইহাকে টমাস গিলক্রিস্ট পদ্ধতি 
(70090085 2110100156 0100555 ) বলা হইয়া! থাকে। সম্প্রতি পৃথিবীর 

বিভিন্ন দেশে বৈদ্যুতিক চুলীত ( €1০001০ 59০০ ) সাহায্যে ইস্পাত 

উৎপাদিত হইতেছে । বৈছ্যাতিক চুল্লীতে উৎপাদিত ইস্পাত অতিশয় সুলভ 
হইয়া থাকে । ॥ 

আঞ্চলিক বন্টন (চ২৪০7081] 1560195600) )--মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্র 

লৌহ ও ইম্পাত শিল্পে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে । যুক্তরাজ্য, জার্মানী, 
ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক । যুক্তরাষ্ট্র ও 
পশ্চিম ইউরোপের দেঁশসমূ একযোগে পথিবীর মোট ঢালাই লৌহ । চ18 
[0 ) ও ইস্পাত উত্পাদনের প্রায় ৭০ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে । নিয়ের 
সংখ্যামান হইতে পৃথিবীর ইস্পাত শিল্পের বর্তমান অবস্থা বুঝা যাইবে: 
১৯৪৯-৫১ সালের গড ( ইস্পাত ) উৎপাদন ছিল ১৮৭,৬৪১০০৭ টন। উহার 

৪৫০% উৎপাদন কবিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র, ১৬% লোভিয়েট রাষ্ট্র, ৯% যুক্তরা্জ্য, 
৬% পঃ জার্মানী, ৫% ফ্রান্স, ৩% জাপান, ২% ক্যানাডা ও ১৪% অন্থান্ত 

মুজ্রাষ্ট্রের হু ও ইস্পাত শিল্প 
বিগত অর্ধশতাবী যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র লৌহ ও ইম্পাত শিল্পে'পৃথিবীতে নীর্বস্থান 

অধিকার করিয়া! আছে। যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের এতাদৃশ 



৩৯৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

উন্নতির কারণ--(১) উৎকুষ্ট শ্রেণীর কয়লা ও লৌহ আকরিকের প্রাচধ, 
উহাদের পাশাপাশি অবস্থান ও পরিবহনের সুবিধা, (২) দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুধ, 

(৩) লৌহজাত দ্রব্যের প্রচুর স্থানীয় চাহিদা, (৪) জলবিদ্যৎশক্তির প্রাচুধ, 
(৫) পধাপ্ত মূলধনের সরবরাহ, (৬) দৈহিক শ্রমের অনুকুল জলবায়ু ও 

(৭) স্থিতিশীল শাসনযন্ত্র ৷ 

উত্পাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন (6£1079] 0156737556010 8:00 

1০281158007,)- যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইম্পাত শিল্লের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইল এই যে ইহ মূলতঃ উত্তর-পুর্ব অঞ্চলে একদেশীভূত হইয়াছে । তবে এ 
অঞ্চল ব্যতীতও দক্ষিণ আপালাচিয়ান এবং পশ্চিমাঞ্চলেও এই শিল্পের সামান্য 
প্রসার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । উত্তর-পুর্বাঞ্চল বলিতে উত্তরে মেইন এবং 
মেবীল্যাণ্ড প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে মিসিসিপি নদ্দী এবং দক্ষিণে 

ওহিও ও পটোম্যাক নদীর উত্তরাংশ পর্যস্ত বিস্তৃত অঞ্চলটিকেই বুঝাইয়া থাকে ' 
এই বিস্তৃত অঞ্চলের তিনটি স্কানে লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের প্রসার বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । (১) হ্রদ অঞ্চল- হুপিরিয়র হুদ সন্নিহিত ডুলুখ, মিচিগান হ্রদ 
সন্নিহিত ক্যালুমেট, ইরি ত্রদ সন্নিহিত ডেট্রয়েট, ক্লীভল্যাণ্ড ও বাফেলো প্রভৃতি 
বিখ্যাত লৌহ ও ইম্পাত কেন্ত্রসমূহ এই অঞ্চলের অন্তরগত। হুদ অঞ্চলের 
লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রগ্তলি আপালাচিয়ান কয়লাথনি অঞ্চল হইতে কয়লা ও 
মেসাবী, ভারমিলিয়ন, গোগেবিক, কুইন! এবং মার্কেট লৌহখনি অঞ্চল হইতে 
লৌহ আকরিক ব্যবহার করে । এই অতি বিস্তৃত হ্রদ অঞ্চলটির মধ্যে শিকাগো, 
ই্ডিয়ান! পোতাশ্রয়, গ্যারী ও জোলিয়েট লয়! গঠিত অঞ্চলটিতেই সমগ্র 
হুদ অঞ্চলে উৎপাদিত লৌহ ও ইস্পাতের ৫০% এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎ- 

পাদনের ১৬% উত্পাদিত হঈয়। থাকে । একদেশীভবনের ক্ষেত্রে টোলেডো 

হইতে ইরি পথস্ত গ্রসারিত নিয় হুদ অঞ্চলের অন্তর্গত ইস্পাতের কারখানা- 
গুলির বিশেষ স্ৃবিধ! রহিয়াছে, কারণ এই অঞ্চলটিতেই কয়লা, কোক ও 

আকরিক লৌহের একত্র সমাবেশ ঘটিয়া৷ থাকে । হুদ অঞ্চলের লৌহ ও 
ইস্পাতের কারখানাসমূহ সম্বদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। 

(২) উত্তর আপালাচিয়ান অঞ্চল-_পশ্চিম পেনসিলভ্যানিয়! হইতে পুব 
ওহিও পধন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র । 
পিটস্বার্গ এই অঞ্চলের মব্যমণি। এ স্বানের লৌহ ও ইস্প্রাত শিল্পের ক্রুত 
উন্নতি ও প্রসারের কারণ--(ক) উত্তর আপালাচিয়ান কয়লাখনিসমূহ হইতে 
পর্যাঞ্ধ কোক কয়লার এবং স্থপিরিয়র হুদ অঞ্চল হইতে হ্রদ ও রেলপথে অল্প- 
বায়ে লৌহ আকরিকের সরবরাহ, (খ) প্রোহিজাত ভ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, 
(গ) রেল ও জলপথে যানবাহনের সুবিধা, এবং (ঘ) ওহিও নদী ও তাহার 
শাখা-প্রশাখা হইতে প্রচুর জলের সরবরাহ । ইয়ংস্টাউনেও প্রচুর লৌহ ও 
ইস্পাত উৎপাদিত হয়। (৩) মধ্য. আটলা্টিক অঞ্চল-_হুক্তরাষ্ট্রের 



লৌহ ও ইম্পাত শিল্প ৩৯৭ 

আটলাটিক উপকূল সন্িহিত মধ্যব্ত রাষ্ট্রসমূহ লৌহ ও ইম্পাত শিল্পে উল্লেখ- 
যোগ স্থান অধিকার করে। তবে পুর্ব পেনসিলভ্যানিফ্া ও মেরীল্যাণ্ 
সন্পিহিত স্থানসমূহই এই সমগ্র অঞ্চলটির মধ্যমণি । নিউইয়র্ক, বাফেলো, 
জনস্টাউন, ভাজিনিয়া, ফিলাভেলফিয়া, বাল্টিমোর প্রভৃতি শহর এই অঞ্চলের 
উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইম্পাতকেন্দ্র। চিলি, কিউবা প্রভৃতি দেশ হইতে 
আকরিক লৌহ আমদানীর সৃবিধা, উপকূলাঞ্চলে অবস্থান-হেতৃ উৎপক্ ব্রব্যাদি 
বিদেশে রঞ্তানীর স্থবিধা, সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রের নিকটব্তিতা, পর্যাপ্ত জল ও 
শ্রমিকের সরবরাহ প্রভৃতি কারণে মধ্য আটলাটিক অঞ্চলেও লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে । তবে সংযোজন ব্যম্থ অধিক হওয়ায় এতদঞ্চলে 
উৎপাদিত ইস্পাত দ্রব্যের মূল্যও অধিক। এই অঞ্চল হইতে প্রচুর লৌহ ও 
ইস্পাত দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া] যায় । 

দক্ষিণ আপালাচিয়ান অঞ্চল--এই অঞ্চলের অন্তর্গত আলাবাম! 
রাজোর বামিংহাম বিখ্যাত লৌহ ও উস্পাত কেন্দ্র। কয়লা, লৌহ আকরিক, 
এবং চুনাপাথর ও ডোলোমাইট-এর পাশাপাশি অবস্থান, যানবাহনের 
স্বব্যবস্থা, সুলভ শ্রামকের সরবরাহ প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে লৌহ ও 

ইস্পাত শিল্প একদেশীভৃত হইয়াছে । এতরদঞ্চলে কাচামালের সংযোজন ব্যয় 
অল্প হইলেও স্থানীয় লৌহ আকরিক ফসফরাস সমৃদ্ধ হওয়ায় ব্যয়বহুল 'ডূপ্নে? 
প্রথা (00161% 7:90893) ব্যতীত লৌহ নিষ্কাশন সম্ভব হয় না, ফলে উৎপাদন 
ব্যয় অতান্ত অধিক হইয়া পডে। এই অঞ্চলে উৎপাদ্দিত ঢালাই লৌহ 
উত্তরাঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রসমূহে প্রচুর পরিমাণে রঞ্চানী হইয়া] যায়। 

পশ্চিমাঞ্চল-_যুক্তরাষ্ট্রেরে পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত ডেনভার, পুয়েরো, 
স্ানফ্রান্িসকো, লল এঞ্জেল্স্ এবং পাগেট সাউগ্ডে সম্প্রতি লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এতদঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রসমূহ স্থানীয় আকরিক ও 
কয়লার সাহায্যেই উৎপাদন কাধ চালাইয়! থাকে এবং কেবলমাত্র স্থানীয় 
চাহিদ] মিটাইবারই প্রয়াস পায়। আকরিক, মূলধন ও শ্রমিকের হ্বল্পতাই 
এতদঞ্চলে এই শিল্পটির প্রনারের অন্তরায় স্বরূপ । 

বর্তমান অবস্থা (0:55610€ 0058610,)--উতৎপাদনবৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রের 
লৌহ ও হস্পাত শিল্পের একটি উল্লেখধোগা বিষয়। ওয়ারসেস্টার, 
ফিলাডেলফিয়। প্রভৃতি বয়নকেন্জ্রসমূহে বয়ন যন্ত্রপাতি ; নিউ ইয়র্ক, পিট্স্বার্গ 
এবং হাটফোর্ডে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি $ শিকাগো! ও মিলওয়াকীতে কূষি- 
যন্ত্রপাতি, ফ্লাডেলফিয়া, শিকাগো, পিটস্বার্গ ও সেন্ট লুই অঞ্চলে 
রেলগাড়ী; মিচিগান ( ডেব্রসসস৬), ওহিও, ইও্ডিয়ানা, উইস্কনসিন এবং 
ইলিনয় অঞ্চলে মোটর গাভী এবং বাল্টিমোর, ওহিও, পেনসিল্ভ্যানিয়া, নিউ 
ইয়র্ক, নিউ জাসি, ভাঞ্জিনিয়া, ওকল্যাণ্ড, সীটুল প্রভৃতি অঞ্চলে জাহাজ প্র্রস্তত 
হয়। বর্তমানে লৌহজাত দ্রব্যের উত্পাদন ও সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে 
শীর্ষস্থান অধিকার করে। 



৩৯৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

ইউব্লোপের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 

ইউরোপ মহাদেশের অস্তর্গত বু দেশেই লৌহ ও ইম্পাত ভ্রব্য উৎপাদ্দিত 
হইলেও কেবলমাজ্জ দুইটি অঞ্চলেই ইহার উৎপাদন সমধিক উল্লেখযোগ্য । 
ইহাদের মধ্যে একটি হইল গ্রেট ব্রিটেন এবং অপরটি হইল ফ্রান্সের উত্তর-পুর্ব 
অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলজিয়াম ও লুঝ্সেমবুগের মধ্য 'দিয়। পশ্চিম 
জার্মানীর রূঢ় অববাহিক। পযন্ত প্রসারিত ব্রিতৃজাকৃতি শিল্পবলয়টি | 

প্লেট ত্রিটেন__লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে গ্রেট ব্রিটেন পৃথিবীতে বর্তমানে 
তৃতীয় স্থান অধিকার করে। 

উগ্ুপাদক অঞ্চল ও একদেশীভৰন (865101791] 0156210001013 ৪04 

100811881071)-__গ্রেট ত্রিটেনের অনেক কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটেই লৌহ 
আকরিক থাকাতে এ সমস্ত অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ 
করিয়াছে। প্রধানতঃ নিয়লিখিত অঞ্চলসমূহে এই শিল্পের প্রসার বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । (১) ক্ষটল্যাণ্ড অঞ্চজ-_সমৃদ্রসান্সিধ্য এবং লৌহ আক রিক 
ও কয়লার পাশাপাশি অবস্থানহেতু এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 
একদেশীভূত হইয়াছে । গ্লাসগো। ও কোটব্রীজ অঞ্চলে ঢালাই লৌ এবং 
মাদারওয়েল, উইসেওু, প্লাসগো। ও কোটক্রীজ অঞ্চলে ইম্পাত প্রস্তত হইতেছে । 
(২) ্টা-নদীর মোহান। অঞ্চল-_ক্লীভল্যাণ্ড পবতাঞ্চলে লৌহ আকরিকের 
উৎপাদন, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারহাম অঞ্চল হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রচুর কয়লা ও 
উইয়ারডেল অঞ্চল হইতে চুনাপাথরের সরবরাহ, সমুদ্রসান্লিধ্যে অবস্থানহেতু 
আমদানী-রপ্তানীর সুবিধা প্রভৃতি নানা কারণে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প এই 
অঞ্চলে একদেশীভূত হইয়াছে । গ্রেট ব্রিটেনের সমগ্র লৌহ ও ইস্পাত 
উৎপাদনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লৌহ ও ইস্পাত এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হইয় 
থাকে । কনমেট ও পশ্চিম হার্টলপুল এই অঞ্চলের প্রধান লৌহ ও ইস্পাত 
কেন্দ্র। (৩) পশ্চিম উপকুলাঞ্চল-_ প্রচুর হেমাটাইট লৌহ আকরিক ও 
পযান্ত চুনাপাথরের সরবরাহ, ডারহাম কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটবত্তিতা, 
সমুত্রসান্িধ্যহেতু আমদানী ও রঞ্ধানীর সুবিধা প্রভৃতি অবস্থা এট অঞ্চলে 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের একদেশীভবনের সহায়তা করে। এই অঞ্চলে 
উৎপাদিত অধিকাংশ ঢালাই লৌহ শেফিল্ড, বেলফাস্ট, দক্ষিণ ওয়েল্স্, 
স্কটল্যাণ্ড এবং পৃথিবীর অন্তান্ত দেশেও রপ্তানী হইয়া যায়। (৪) দক্ষিণ 
ওয়েল্স্ অঞ্চল- _লান্লে, সোয়ানসী, ব্রিটনুফুরী, পোর্ট ট্যালবট, কাডিফ 
প্রভৃতি দক্ষিণ ওয়েল্স্-এর প্রধান প্রধান নর ইস্পাত কেন্দ্র। যানবাহনের 
অধিকতর ন্ুযোগ ও রাং ঢালাই শিল্পের স্থবিধার জন্য দক্ষিণ ওয়েল্স্-এর 

লৌহ ও ইম্পাত শিল্প পুর্ব উপকূল অপেক্ষা পশ্চিম উপকূলেই সমধিক প্রসিদ্ধি 
লাঙ করিয়াছে। (৫) লিনকম্শায়ার অঞ্চজ-_ফ্রভিংহাম এবং ক্কানথে।প 



লৌহ্ ও ইস্পাত শিল্প ৩৯৯ 

অঞ্চলে লৌহ আকরিকের উৎপা্ন, ইয়র্কশায়ার কয়লা খনি অঞ্চলের নৈকট্য, 
আমদানী-রঞ্তানীর সৃবিধা প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে লৌহ ও ইম্পাত শিল্প 
একদেশীভূত হইয়াছে । (৬) অন্ভান্য অঞ্চল-__ গ্রেট ব্রিটেনের ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত স্ন্ান্য বনু স্থানেও লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাদের 
মধো দক্ষিণ ও পশ্চিম ইয়র্কশায়ার এবং ভাবিশায়ার অঞ্চলে কাচা লো, দক্ষিণ 
ল্যাঙ্কাশায়ার এবং উত্তর ওগেল্স্ অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত, নর্দাম্পটনশায়ার ও 
্লিস্টারশায়ার অঞ্চলে কাচা লোহা এবং শেফিন্ড অঞ্চলে অতি উচ্চশ্রেণীর 
ইস্পাত ত্রবা প্রস্তত ভয়। 

বর্তমান অবস্থা (চ:589:)€ 790981610% )-_গ্রেট ব্রিটেনের লৌহ ও 
ইম্পাত শিপ্পে যে পরিমাণ লৌহ ও আকরিক বাবহৃত হয় তাহার প্রায় ৭৫ ভাগই 

বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনে উত্পাদিত হইয়া! থাকে ৷ গ্রেট ব্রিটেন সাধারণতঃ উচ্চ, 

শ্রেণীর লৌহ আকবিঞ্ স্পেন, নর ওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আমদানী 
কবিষা থাকে । অন্তাঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাপযহ বর্তমানে 
হস্পাত দ্রব্যের উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অজন করিবার চেষ্টা করিতেছে । 
বামিংহাম-_নল, পিন, ছিপ এবং মোটব গাড়ী [নর্মাণে, শেফিল্ড-_ছুরি, কাচি 
৭ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে , বোণ্টন, ওল্ডহাম এবং কেইলি-_মাকু এবং বয়নযন্ত 
নির্মাণে * হস্টলে, ভনকাস্টার, ভাবি, অসওয়েস্ী এবং গ্লাসগো- রেলগাডী 
নির্মাণ ও মেরামতী কাধে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছে । উনবিংশ শতকের 
শেষ চতুর্থাংশ হইতে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এবং নানাবিধ আভ্যন্তরীণ 
গোলযোগ, যথা-_-ঞ্াকেব মৃলাবুদ্ধি, আকরিকের উত্পাদন হ্রাস, পুরাতন 
পদ্ধতিতে পৌহ ও ইস্পাত দ্রবোর উৎপাদন প্রভৃতি কারণে ব্রিটেনে এন 

শিল্পেব অবনতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে । তথাপি ইহা সত্য যে লৌহ ও 
ইস্পাতা শল্লে ব্রিটেন অগ্যাপি প্রাখবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে 
এবং প্রতি বৎসর প্রচুর পারমাণে লৌহ ও ইম্পাতজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী 
করিয়। থাকে । 

মহাদেশীয় ইউরোপ € 0010611561755] 8:০০ )- উত্তর ফ্রান্স, 

বেলজিয়াম, লুক্সেমবুগ ও জার্মানীর রূড অববাহিক। লইয়া গঠিত ত্রিতুজাকতি 
শিল্পবলয়টি গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধি 

লাভ করিয়াছে । লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংগঠনে এই অঞ্চলটির কয়েকটি 
স্বাভাবিক সুবিধা রহিয়াছে । প্রথমতঃ লোরেনের সমৃদ্ধ লৌহক্ষেব্রটি এই 
শিল্পবলয়টির মধ্যভাগে অবস্থিত । _ অবশ্য এই সমগ্র শিল্পবলয়টি বিদেশ হইতে 
উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিক আমদদীও করিয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ, এই 

শিল্পবলয়টির অন্তর্গত প্রতিটি ইম্পাত কেন্দ্র এক বা একাধিক কয়লাক্ষেত্রকে 

ভিন্তত কবিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে আবার সমুদ্রোপকূলের নিকটে অবস্থিত 
ইম্পাত কেন্দ্রসমূহের পক্ষে বিদেশ হইতে ক্লুযল! ও কোক আমদানীর সুবিধাও 



৪ ০ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

রহিয়াছে প্রচুর। তৃতীয়ত:, এতদঞ্চলের ইস্পাত-কেন্দ্র-সমূহ আত্মর্দেশীয় 
জলপথ ও রেলপথে একদিকে কয়লা ও শৌহ ক্ষেত্রসমূহের সহিত এবং অন্ত 

দিকে সামুত্রিক বন্দরসমূহ্নেব 
সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে ' 
চতুর্থত:, এই ক্রিভুজাকৃতি 
শিল্পাঞ্চলটি ইউরো গায় প্রধান 
শিল্পবলয়টি র কেন্্রস্থলে 

অবস্থিত হওয়ায় এতদঞ্চলে 
উত্পাদিত ইস্পাত দ্রবোর 

চাহিদাও ব্যাপক । 

জার্জানীর লৌহ ও 
হস্পাত শ্লি প্রধানত: বূঢ 

'অববাঠিক অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। 
এসেন হইল এই অঞ্চলের 

মধামণি। জ্রান্মের অধিকাংশ 
লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রসমৃত 

৭৭নং চিন্র_-মহাদেশীয় ইউরোপে ইম্পাত এ আকরিক কেরে 
উতৎপাদন-কেন্্রসূহ নিকটেহ অবাস্থত | লোরে- 

নেব নান্সি, নর্মাণ্ডির কায়েন, মধ্যবতণ অধিতকার স্যাতেতিএ এবং উত্তর- 
পূর্বের কয়লাখনি সপ্নিহিত ভ্যালেনিএ' বিশেষ উল্লেখবোগা | ক্লারমফেরা। ও 
প্যাবী অঞ্চলে মোটর গাভী নির্মাণ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগা । বেলজিয়ামের 

লৌহ আকরিক ও কয়লার সংস্থান অতি সামান্য ' লীজ এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ 
ইস্পাত কেন্ত্র। করলা ও লৌহ আকরিকের সাম্মিধ্তেতু লুকসেমবুর্গে 
ইস্পাত শিল্প গ্রসাব লাভ করিয়াছে । 

পধাঞ্ধ কয়ল1 সম্পঙর্দের অবস্থিতি ও পরিবহন ব্যবস্থার স্থবিধার জন্য 

সাইলেশিরায় লৌহ ও উম্পাত শিল্প গ্রসার লাভ করিয়াছে । বর্তমানে এই 
অঞ্চলটির অধিকাংশই পোল্যাণ্ডের এবং সামান্ত অংশ চেকো্স্রোভাকিয়াব 
অন্তত । 

যুক্তরাজ্য ও জার্মানী হইতে আমদানীকৃত কয়ল| ও কোকেব সাহাষো 
স্থানীয় ( এলবা দ্বীপ) লৌহ আকরিককে কাজে লাগাইবাব জন্ত সম্প্রতি 
ইতালিতে কয়েকটি ইস্পাত শিল্পকেন্ত্র গু্ি্জা উঠিয়াছে। 

উচ্চশ্রেণীর আকরিক, কাঠকয়লা ও জলবিদ্যুৎ শক্তির প্রাচুর্য, যুক্তরাজ্য 
হইতে কয়ল! আমদানীর স্থৃবিধা, রেল ও জলপথে স্থলভ পরিবহন ব্যবস্থা 
এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগহেতু অধুনা সুইডেন লৌহ ও 
ইম্পাত শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ বঙ্রিয়াছে। স্থইডেনের অধিকাংশ ইস্পাত- 
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শিল্পকেন্ত্র মধ্যভাগের হুদসন্সিহিত অঞ্চলসমূহেই সীমাবন্ধ। দেশাভ্যন্তরে 
উৎপাদিত ইস্পাতের পরিমাণ সামান্ত হইলেও উৎপাদিত ইন্পাত অতি উচ্চ 
শ্রেণীর ৷ 

কুশিয়!__কশিয়া বর্তমানে লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদনে পৃথিবীতে 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। রুশিয়ার ইন্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন কম্মলা- 
ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়াই গডিয়! উঠিয়াছে। দ্েশাভ্যস্তরে বহুস্থানে ইস্পাত 
উৎপাদ্দিত হইলেও দক্ষিণ ইউক্রেন, দক্ষিণ ইউরাল, মস্কো-টুল৷ এবং পশ্চিম 
সাইবেরিয়ার কুজনেতস্ক অঞ্চলেই ইম্পাতের উৎপাদন অধিক। দক্ষিণ 

ইউক্রেনের অন্তত ক্রিভয়রগ, জের ঝিন্ত্ক 0০261215105), নিপ্রোপ্রেটোভদ্ক» 

গরলোভ্কা, ঝানভ্ (2210900%) বা ম্যারিউপোল, স্ট্যালিনো, মাকিয়েভকা, 
ইয়েনাকিয়েভো, ভরোশিলোভন্ক ও ভরোশিলোভগ্রাদ ; মস্কো-টুলা অঞ্চলের 

অন্তর্গত টুলা, লিপেতস্ক, ভরোনেঝ ও গকি; ইউরাল অঞ্চলের অন্তর্গত 
ম্যাগনিটোগস্ক? চেলিয়াবিন্ষ্ক ও ্বার্দলোভস্ক এবং কুজনেতস্ক অঞ্চলের 
অন্তর্গত নোভোসাইবিরিক্ক, বানাউল, স্টালিনিক্ক, প্রোপোপভেম্ক, 
কেমেরোভে ও টোমস্ক উল্লেখযোগ্য ইম্পাত শিল্পকেন্ত্রসূহ । লেনিনগ্রাদ, 
টাসখেপ্ট ও কমসোমলস্ক অঞ্চলেও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে! 

এশিয়ার লৌহ ও ইম্পাত শিল্প 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া_লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংগঠনে দক্ষিণ-পুব এশিয়ার 
অন্তর্গত জাপান, মাঞ্চুরিয়া, চীন এবং ভারতই উল্লেখযোগ্য । 

উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিক ও কয়লার অভাব সত্বেও ফিলিপিন, কোরিয়া, 
মাঞ্চুরিয়া, চীন, মালয়, ভারত, অস্ট্রেলিয়! প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানীকৃত 
লৌহ আকরিক, লৌহ পি ও কোক এবং দেশাভ্যস্তরে উত্পাদিত জল- 
বিছ্যতের সাহায্যে উত্তব কিডাসউ, টোকি ও-ইয়োকোহাম1 এবং কোবে- 
সাকা শিল্পাঞ্চলেই জাপানের লৌহ ও ইম্পাত শিল্প গভিয়া উঠিয়াছে। 
এদেশের ইস্পাত শল্পকেন্দ্রসূৃহ আমদানীকত কাচামালের উপর নির্ভরঞ্সীল 
বলিয়া! উপকূলাঞ্চলেই একদেশীভূত হইয়াছে । কিউসিউ দ্বীপের অন্তর্গত 
ইয়1-ওয়াটার বিশাল ইম্পাত কারখান] এশিয়ার মধ্যে বৃহত্বম | 

চীনের লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রমূহ ইয়াংসী নদীর নিম্বপর্যংক্ষে এবং 
সাংটাং উপদ্ধীপাঞ্চলেই গড়িয়া উ্যাছে। 

ভারতের ইস্পাত কারখান৷ সমূহ জামলেদপুর, আসানসোল, ভদ্রাবতী, 
ভিলাই, রাউরকেল। ও হুর্গাপুর অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছে। 

কোরিয়া (হেইজো। ) এবং মাঞ্চুরিয়! (আনসান ) অঞ্চলেও ইম্পাত 
উৎপাদিত হয়। 

নি 
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দক্ষিণ গাজার জৌহ ও ইম্প্াত শিল্প 

দক্ষিণ গোলার্ধের অন্তর্গত অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ 
আমেরিকার বিভিন্ন দ্রেশসমৃহ একযোগে পূৃর্থিবীতে উৎপাদিত মোট লৌহ 
২ ইস্পাতের মাত্র ৫% উৎপাদন করিয়া! থাকে । 

অস্টেলিয়৷ দক্ষিণ গোলার্ধের শ্রেষ্ঠ ইম্পাত উৎপাদক দেশ। এই 
দেশের দক্ষিণ-পুর্ব উপকৃলাঞ্চল ব্যাপিয়। উচ্চশ্রেণীর কয়লা রহিয়াছে কিন্তু দেশটি 
লৌহ আকরিক সম্পদে নিতান্তই দরিব্র। আকরিক লৌহ সমুদ্রপথে দক্ষিণ 
অস্ট্রেলিয়ার আয়রন-নব (1207 1:০৮) এবং কুলান দ্বীপের ইয়াম্পী অঞ্চল 
হইতে পুর্ব উপকূলে কয়লাক্ষেত্রের সান্নিধ্যে অবস্থিত ইস্পাত কেক্দরসমূহে 
"আনীত হয়। পুর্ব উপকূলের নিউক্যাসল, কেন্বলা ও লিথগে। অঞ্চলেই ইস্পাত 
শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে । 

সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের একমাত্র আধুনিক ইস্পাত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি 
দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত। কয়লা, আকরিক লৌহ ও চুনাপাথরের 
সান্নিধ্যহেতু প্রিটোরিয়া ও নিউক্যাসল অঞ্চলেই ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রসমূহ গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত 
উৎপাদনে ব্রাজিল শর্ধস্থান অধিকার করে। বর্তমানে ব্রাজিলের ইটা বর! 
অঞ্চলে (মিনাস গেরায়েস্) সরকাপী তত্বাবধানে যে লৌহখনি উন্মুক্ত হইয়াছে 
তাহা পৃথিবীর অন্যতম বুহৎ লৌহখনি বলিয়া! অনেকে মনে করেন। কিন্তু 
প্রধানত: কয়লার অপ্রাচুর্ধহেতু অতি সামান্য লৌহই উত্তোলিত হইতেছে। 
উত্তোলিত লৌহের অধিকাংশই ভিক্টোরিয়া বন্দরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে ও 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রঞ্ানী হইয়া যায়। সম্প্রতি রায়ো-ছ্-জেনিরোর 
উত্তর দিকে অবস্থিত ভোণ্টা রেভোগ্ড (৬০10 7:৪007009) অঞ্চলে একটি 
আধুনিক ইস্পাত কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। মিনাস গেরায়েস (1/1059 
61865), সাওপাউলে! এবং করাম্বা অঞ্চলেও কয়েকটি ক্ষুত্্ ক্ুত্র লৌহ ও 
ইস্পাত উত্পাদন কেন্দ্র রহিয়াছে । ভোল্টা রেডোগ্া। অঞ্চলের খনিটি 

মিনাস গেরায়েস অঞ্চলের লৌহ আকরিক, চুনাপাথর ও লৌহ: সংকরধাতব 
খনিজ এবং ৫০* মাইল দূরবর্তী সাণ্ট। ক্যাখারিনার পুর্বাংশের কয়লা ব্যবহার 
করিয়। থাকে । 

মধ্য চিল্সির দক্ষিণাংশে উপকূল সন্গিহিতু, ছয়াচিপাটে। (78০1086০) 
অঞ্চলে একটি আধুনিক ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র রহিয়াছে । উত্তর চিলির লৌহ 
আকরিক ও ম্যাঙ্গানীজ, মধ্য চিলির কয়লা, এবং দক্ষিণাঞ্চলের একটি ছ্বীপ 
হইতে আনীত চুনাপাথর এই শিল্পকেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত ইস্পাত 
স্থানীয় চাহিদ! মিটাইতেই ব্যয়িত হইনা যায়। 
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দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্ত দেশেও কয়েকটি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র লৌহ ও ইস্পাত 
*শিল্পকেন্দ্র রহিয়াছে । 

ভাব্রতের লৌহু ও ইস্পাত শিল্প 

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকাঁর করিয়া রহিয়াছে । আকরিক লৌহের প্রাচুর্য এবং কয়লা, ম্যাঙ্গানীভ, 
চুনাপাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি দ্রব্যের লোহক্ষেত্রের পাশাপাশি অবস্থান 
ভারতীয় লৌহ শিল্পের উন্নতির সহায়ক 1* ১৯৫০-৫১ সালে এই শিল্পের 
অন্তর্গত তিনটি প্রতিষ্ঠানে ৬১ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন ও ৬১০০০ শ্রমিক 
নিযুক্ত ছিল। এ সালে তিনটি প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা ও প্রকৃত, 
উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১০*১৫ লক্ষ টন ইম্পাত এবং ৩৫ লক্ষ টন ঢালাই 
লৌহ (ফাউগ্ডীর জন্য ) ও ৯৭৬ লক্ষ টন ইস্পাত । 

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন--১৮৭৫ সালে আসানসোলের 
নিকটবর্তী কুলটি অঞ্চলে ভারতে সর্বপ্রথম ঢালাই লোহার উৎপাদন আরস্ত 

হয়। বর্তমানে নিয়লিখিত অঞ্চলসমৃহে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদিত 
হইতেছে । 

(১) জামসেদপুর অঞ্চল--এই অঞ্চলে ভারতের শ্রেষ্ঠ এবং এশিয়ার 
দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ ও ইম্পাত শিল্পাগার “টাটা আয়রন আ্যাণ্ড শ্রীল কোং 
লিঃ”-এর কারখানা অবস্থিত। এই কারখান। ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
১৯১১ সাল হইতে লৌহ উৎপাদন আরম্ভ করে। নিম্নলিখিত অন্থকুল কারণে 
জামসেদপুর অঞ্চলে এই শিল্প একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে-_(ক) জামসেদপুর 
হইতে মাত্র ৪৫ মাইল দক্ষিণে মঘুরভঞ্জের গুরুমহিষানী অঞ্চল হইতে লৌহ 
'আকরিকের প্রচুর সরবরাহ ; (খ) ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্র জামসেদপুর হইতে 
আত্র ১১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত; (গ) জামসেদপুর হইতে মাত্র ১১৭ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিমে গাঙ্গপুর হইতে ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর ও ডলো'মাইট-এর পর্ধাপ্ত 
সরবরাহ ; (ঘ) কলিকাত1 বন্দর জামসেদপুর হইতে মাত্র ১৫৪ মাইল পূর্বে 
অবস্থিত ; (উ) এই সমুদয় অঞ্চলই দঃ পুর্ব রেলপথ এবং উহার শাখাপথের 

বারা জামসেদপুর ও ভারতের অন্যান্ভ অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত ; (5) রেল 

€কোম্পানীও অপেক্ষাকৃত স্থলভ ভাড়ায় টাটা কোম্পানীর মাল আমদানী- 
রঙ্যানী করে; (ছ) চুপ বল ও ইম্পাত শিল্পাগারসমূহে 
মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর অঞ্চল পর্যাপ্ত সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের 

7 ১৯ন ইস্পাত উৎপাদন করিতে *-* ট্গ লৌহ আঁকর, *৫৬৫ টন কোক, *'৩৬৫ টন 

পাম, কয়লা, *৬৫১ টন চুনাপাথর, ১ টন ডলোমাইট, **১৫ টন ম্যাজানীজ, ও *"*৬টন তাপমহ 
'ই্রব্যাদি ব্যবহৃত হয় । 
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সরবরাহ হয়) (জ) স্থবর্ণরেখা নদী এই শিল্পাগারসমূহে প্রচুর জল সরবরাহ- 
করে। শ্রীষ্মকালে এই নদী শু হইয়া যায় বলিয়া বাধ দিয়! নদীর জল' 
ধরিয়া রাখা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানী 
কর! অসম্ভব হইয়া পড়ে; তখন টাটা কোম্পানী সাধারণের ব্যবহার্য ও' 
যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার ইম্পাত অতি দক্ষতার 
সহিত উৎপাদন করে। এই কারখানায় উৎপাদিত কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীক। 
ইস্পাতের মধ্যে “টিস্ক্রমূ ইস্পাত”, “টিস্কোর ইম্পাত”, “গুলিরোধক 
সামরিক ইম্পাত” প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখষেগ্য । এই কারখানাটির সম্প্রসারণ- 
কল্পে ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার ইহাকে ১০ কোটি টাক1 খণ দান করেন। 

(২) বার্নপুর অঞ্চল-__ ১৯৩৬ সালে বার্ণপুরের “ইগ্ডিয়ান আয়রন আযাগু . 
স্টীল কোং লিঃ) এবং হীরাপুরের « বেঙ্গল আয়রন আযাও গ্বীল কোং” এক ত্রিত 
হইয়! “গাল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল” নাম ধারণ করে, এবং ১৯৫৩ সালের 
১ল1 জানুয়ারী “ট্যারিফ বোর্ডের” স্থপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নির্দেশে "স্কিল: 

কর্পোরেশন” ইত্ডিয়ান আক্মরন অআযাণ্ড সীল কোম্পানীর সহিত একত্রিত হস্ক 
এবং এই একভ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের নাম হয় ইণ্ডিয়ান আয়রন আযাও স্টীল কোং) 

এই একত্রীভবনের ফলে এ কোম্পানীর ইস্পাত উত্পাদন বহুগুণে বুদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। উড়িস্যার খনিসমূহ হইতে লৌহ আকর; রাণীগঞ্জের 
কয়লা; মধ্যপ্রদেশ ও উড়িস্তার চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানীজ। পধান্ত জল; 
প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও মূলধনের প্রচুর সরবরাহ এবুং ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের 
সহিত রেলপথে এই কারখানাটির যোগাযোগহেতু এই অঞ্চলে ইম্পাত শিক্প 
প্রসার লাভ করিয়াছে । এই নবগঠিত কোম্পানীটি উৎপাদন সম্প্রসারণকল্পে, 
ভারত সরকারের নিকট হইতে ৫ কোটি টাক] এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ৩১৫ 
কোটি ডলার খণ গ্রহণ করিয়াছে । 

(৩) মহ্থীশুর অঞ্চল-_-এই অঞ্চলে ভদ্রাবতী আয়রন ওয়ার্কস্ নামক 
লৌহ শিল্পাগার অবস্থিত। ২৮ মাইল দক্ষিণে বাবাবুদান পর্বতাঞ্চলেক্ক 
কেমাহ্ুপ্ডি খনি হইতে লৌহ আকরিক, অন্ধ ও মধ্য প্রদেশ হইতে ম্যাঙ্গানীজ 
এবং ১৪ মাইল পুর্বে ভাণ্তিগুড্ডা হইতে চুনাপাথর ভদ্রাবতীর শিল্পাগারে নীত 
হয়। এ অঞ্চলে .প্রচুর শ্রমিক ও মূলধনের সরবরাহ রহিয়াছে। তবে এই 
অঞ্চলে কয়লার অভাবহেতু সিমোগা ও কাছুর বনাঞ্চলের কাণ্ঠই পূর্বে জ্বালানী; 
হিসাবে ব্যবহৃত হইত । বর্তমানে যোগ জলপ্রপাত হইতে উত্পাদিত জল- 
বিছ্যুতের দ্বারা এই কারখানার কার্ধ পরিচুস্চিত হইতেছে। সম্প্রতি মহীশূরু 
কারখানায় ছুইটি নৃতন বৈদ্যুতিক চুললী স্বাপিত হইয়াছে। ১৯২৩ লাল হইতে, 
এই প্রতিষ্ঠান লৌহ উত্পাদন আরম্ভ করে। দ্বিতীঘন পরিকল্পনার কার্যকাল. 
এই 'কারখানাটি সম্প্রসারণকল্পে ৬ কোটি টাক! বায় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক. 
নির্ধারিত হয়। 
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দেশাভ্যত্তরে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্টে পরিকল্পনা 
'কমিশনের নির্দেশ অন্থলারে ভারত সরকার সম্প্রতি তিনটি নৃতন ইস্পাত 
'সউৎ্পাদনের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। প্রাথমিক অবস্থায় ইহাদের 

প্রত্যেকটি বাধিক ১৭ লক্ষ টন ইম্পাত এবং যে কোন একটি ৩৫ লক্ষ টন 
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৭৮ নং চিদ্জ- ভারতের উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চল 

ঢালাই লৌহ উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত হইবে বলিয়! নির্দিষ্ট হ্য়। রাষ্ত্রিক 
নিরাপত্বা, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, আঞ্চলিক স্বম্মংপুর্ণত1 ও পুর্ণনিয়োগ ব্যবস্থার 
দিক হইতে বিচার করিয়। উড়িষ্যার রাউরকেলা, মধাপ্রদেশের ভিলাই এবং 
পশ্চিম বঙ্গের দুর্গাপুর অঞ্চলে এই তিনটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । 

রাউরকেলা--উডিষ্তার স্ন্দরগড় জেলায় ব্রাহ্মণী নর্দীর বামতীরে 
কলিকাতা হইতে ২৫৭ মাইল পশ্চিমে দঃ পুঃ রেলপথের কলিকাতা-নাগপুর 

'শাখাপথের উপর অবস্থিত রাউরকেলায় একটি ইস্পাতের কারখানা ভারত 
সরকার ক্রুপ-ডেমাগ নামক পশ্চিম জার্মানীর একটি ইস্পাত উৎপাদক প্রতি- 
্টানের যান্ত্রিক ও আধিক সহযোগিতায় নির্জাণ করাইয়াছেন। এস্থানে ইস্পাত 
কারখানা স্থাপনের কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে । যেক্ধপ--(১) উড়িস্যার 

বোনাই, কেওনঝড়, নোয়ামুণ্ডি, গুয়! প্রভৃতি লৌহখনিসমূহ ইহার অতি 
নিকটেই অবস্থিত ; (২) উড়িস্তার ইব, রামপুর, হিমগির, তালচের প্রভৃতি 

খনি হইতে প্রচুর স্ীম কয়ল। পাওয়া যাইবে । কোক কয়লা আসিবে এখান 
হইতে ১৭৫ মাইল দূরে অবুস্থিত ঝরিয়ার খনি হইতে; অবশ্ঠ ইহার জন্য 
অতিরিক্ত ব্যয় হইবে না, কারণে মালগাড়ীখুলি রাউরকেল1 অঞ্চল হইতে 
জামসেদপুরে চুনাপাথর লইয়া যাইবে উহার আমিবার পথে খালি না আপিয়া 
ঝরিয়া খনি হইতে কয়ল] লইয়া আলিবে ; 1৩) এস্থান হইত মাত্র ১৫ মাইল 
“সুরে অবস্থিত গাঙ্গপুরের বীরমিত্রপুর স্ুইতে চুর চুনাপাথর পাওয়া যাইবে।, 
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ইহা ছাড়াও লানজিবর্ণ।, গতিতনগর, পুর্ণপাঁনি, বেলডিহি, ধবলকুণড প্রভৃতি 

অঞ্চল হইতে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়! যাইবে ; (৪) ডলোমাইট পাওয়া যাইবে 
রাউরকেলার অতি নিকটেই অবস্থিত গাঙ্গপুর রাজ্যের পানপোষ ও আমঘাট 

এবং সম্ধলপুর রাজ্যের হ্ুলাই অঞ্চল হইতে ; (৫) এ স্থানের অতি নিকটেই 
অবস্থিত গাঙ্গপুর, কেওন্ঝাড়, বোনাই, পাটনা ও কালাহাত্ডির খনিসমূহ হইতে 

আসিবে ম্যাঙ্গানীজ ; (৬) ফায়ার ক্লে পাওয়! যাইবে রামপুর কয়লার খনি ও 

গা্গপুর হইতে ; (৭) উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদনের জঙ্তী ব্যবহৃত কোয়ার্জ, 

ক্রোমিয়াম, ভ্যানেডিয়াম, গ্র্যাফাইট প্রভৃতিরও এ অঞ্চলে অসভ্ভাব নাই ; 
(৮) কীচামালসমূহের নিকটবর্তী অবস্থানহেতু ইহাদের সংযোজন ব্যয়ও হইবে 
অল্প ; (৯) ত্রাহ্মণী নদী হইতে প্রচুর জল ও হীরাকুদ হইতে বিদ্যুতের সরবরাহ 
আসিবে; (১০) এস্কান রেলপথে ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত 

রহিয়াছে এবং (১১) পর্যাপ্ত সমতলভূমি, প্রচুর শ্রমিক ও গৃহ নির্মাণ দ্রব্যাদির 
সরবরাহও এস্থানে রহিয়াছে । ১৯৬১ সাল নাগাদ এই কারখানায় ৭২ লক্ষ 

টন ইস্পাত উৎপাদিত হইবে বলিয়! অনুমিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার কাধ- 

কালে এই কারখানাটির ইম্পাত উৎপাদন ক্ষমতা দ্লাড়াইবে ১৮ লক্ষ টন। 
__মধ্য প্রদেশের দ্রুগ জেলার অন্তর্গত ভিলাই কলিকাতা হইতে 

৫৩০ মাইল দঃ পশ্চিমে দঃ পুঃ রেলপথের কলিকাতা -নাগপুর শাখাপথের উপর 

অবস্থিত। ভারত সরকার কর্তৃক রুশ সরকারের যাস্ত্রিক ও আথিক সহ- 

ধোগিতায় এ স্থানে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । এ অঞ্চলে 

ইম্পাত কারখানা স্থাপনের নিম্নলিখিত সথবিধাগুলি রহিয়াছে--(১) ডিলাইয়ের 

দক্ষিণে ৫৭ মাইলের মধ্যে প্রচুর লৌহ আকর রহিয়াছে। ইহাব মধ্যে 
ভিলাইয়ের ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ঢটালি-রাজহারা অঞ্চলের লৌহ 

আকর খুব উচ্চশ্রেণীর; (২) ভিলাইয়ের উত্তরে অবস্থিত বিলাসপুরের 

করবাতে প্রচুর মধ্যম শ্রেণীর কয়লা! রহিয়াছে, উচ্চশ্রেণীর কয়লা ভিলাই 
হইতে পশ্চিমে ১৬০ মাইলের মধ্যে পাওয়! যাইবে বলিয়া আশা করা যায়; 

(৩) ছত্রিশগড এলাকায় প্রয়োজনীয় চুনাপাথর এবং বিলাসপুরে প্রচুর 

ডলোমাইট পাওয়া] যাইবে; (৪) ম্যাঙ্জানীজ সম্পদে মধ্যপ্রদ্দেশ ভারতে 

শীষস্থানীয়, অতএব ইম্পাত উৎপাদনের জন্য ইহার অভাব কোনদিনই হইবে 

না; (৫) বর্তমানে ভিলাই হইতে ২০-২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত টুগুল! 
জলাধার হইতে জল সরবরাহের বাবস্থা! করা হইয়াছে; (৬) এস্থানের জলবায়ু ' 
স্বাস্থ্যকর ; (৭) এ অঞ্চলে কর্মঠ শ্রমিকের প্রুচর্ধও রহিয়াছে । ১৯৬১ সাল 

নাগাদ ইহা ৭৭ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন গ্রিতে পারিবে বলিয়া পরিকল্পন! 

কমিশন কর্তৃক অনুমিত হয়। তবে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্ধকালে ইহার 

ইস্পাতপিও্ (56861 1789) ও লৌহদণ্ড (216 1:07) উত্পাদন ক্ষমতা দাড়াইবে ' 
ষথাক্রমে ২৫ লক্ষ ও ৩০ লক্ষ টন। 



লৌহ ও ইম্পাত শিল্প ৪9০% 

ছুর্গাপুর---পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দুর্গাপুর কলিকাতা হইতে ৯৮ মাইল 
পশ্চিমে পুর্ব-রেলপথের উপর অবস্থিত । এ অঞ্চলে কযেকটি ব্রিটিশ ইস্পাত 
উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আধিক ও াক্ত্রিক সহযোগিতায় ভারত সরকার একটি 
বিরাট ইস্পাত কারখান] নির্মাণ করাইয়াছেন। ইম্পাত কারখানা স্থাপনের 

পক্ষে ছুর্গাপুরের স্থুবিধা হইল :--€১) রাণীগঞ্জ কয়ল! খনি হইতে পর্যাঞ্ধ কয়ল" 
এবং ছুর্গাপুরের “কোক ওভেন” কারখানা হইতে প্রচুর কোকের সরবরাহ ; 
(২) সিংভূমের বিভিন্ন খনি অঞ্চল হইতে পর্যাপ্ত লৌহ আকরের সরবরাহ ; 
(৩) উভিষ্যার গাঙ্গপুর রাজ্য ও মধ্যপ্রদেশ হইতে চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানীজ ও 
ডলোমাইটের পর্যাপ্ত সরবরাহ ; (৪) দুর্গাপুর জলাধার ও ডি. ভি. সি. হইতে 
প্রচুর জল ও বিছ্যতের সরবরাহ এবং (৫) রেল ও খালপথে কলিকাতার 
সহিত ছূর্গাপুরের যোগাযোগ । রেলপথে এ স্থান ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের 

সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে । ১৯৬১ সাল নাগাদ ইহা ৭'৯ লক্ষ টন ইস্পাত ও 
তজ্জাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবে বলিয়! পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক 
অনুমিত হয়। তবে, তৃতীয় পরিকল্পনার কার্কালে ইহার ইস্পাত পিগড ও 
লৌহদণ্ড উত্পাদন ক্ষমত] ঈীভাইবে যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ও ৩ লক্ষ টন। 

বর্তমান অবস্থা _মাদ্রাজ অঞ্চলেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগার স্থাপনের 
বনু স্থবিধা রহিয়াছে । মান্্রাজের সালেম ও ব্রিচিনপল্লী অঞ্চলে প্রচুর লৌহ 
আকরিক, চুনাপাথর ও ডলোমাইট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কীচ। মাল পাওয়া 
যায়। তবে কয়ল।র যে অভাব রহিয়াছে তাহা কাঠকয়লার সাহাষ্যে বা জল- 
বিছাতের দ্বার বতলাংশে খিটাঁন যাইতে পারে । তৃতীয় পরিকল্পনার কাঁধকালে 
মাপ্রাজের নিভেলিতে একটি নৃতন লৌহদণ্ড উৎপাদনের কারখান। এবং বিভার 
রাজোর লোকারোতে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত পিগু ও ৩-৫ লক্ষ টন লৌহ দণ্ড 
উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত আর একটি নৃতন কারখানার স্থাপন কর] হইবে । 

দ্বিতীয় ম্হাযুদ্ধের সময় হইতেই ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ব্যাপক 
উন্নতি দেখা দ্বিয়াছে। এই সময় হইতেই লৌহ ও ইম্পাত ব্রব্যের উৎপাদন 
বহুগুণে বুদ্ধি পাইয়াছে এবং নানাপ্রকার লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের উৎপাদনেও 
ভারত অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে । এখানকার ইম্পাত অন্যান্ত দেশের 

তুলনায় সুলভ | এইরূপ অনুমিত হইয়াছে যে ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ভারতে 
প্রতিবংসর গড়ে ৭৩ লক্ষ টন ইম্পাত ও ১৫ লক্ষ টন লৌহদরণ্ডের চাহিদ। 
দাড়াইবে। ১৯৬১ স্বল নাগাদ ভারতের সমস্ত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা- 
গুলির মোট উত্পাদন ক্ষমত। ছিল ৪৭'৬ লক্ষ টন ইস্পাত এবং ৬*৬-৮*৭ লক্ষ 

টন লৌহদও। ভারতকে একীক্জ প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাতের একটি 
বিশিষ্ট অংশ বিদেশ হইতে আমফানী করিতে হয়। ১৯৫১ সালে আমদানীকৃত 
ইস্পাতের পরিমাণ দাড়ায় ১৭৮ লক্ষ টন। এই শিল্পের বর্তমান সমন্ঠাগুলির 

মধ্যে নিয্লিখিতগুলিই প্রধান--(৯) মূলধনের অগ্রাচুর্ধ ; (২) শ্রমিক সংখ্যার 
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আধিক্য হেতু উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্য; (৩) ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত কয়লার 
অপ্রাচূর্য, এবং (৪) নিয় শ্রেণীর লৌহ ও কোক কয়ল| সরবরাহের অগ্রাচুর্ব ও 
অনিশ্চয়তা এবং অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু নিরুষ্ট শ্রেণীর ঢালাই লৌহের 
উৎপাদন। 

ভারতীয় লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের অধিকতর প্রসারণকল্পে বর্তমান শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহ যে স্থ স্ব সম্প্রণারণ-নীতি অশ্নুদরণ করিতেছে তাহা ব্যতীতও 
পর্িকল্পন। কমিশন নিয়লিখিত কার্ধধারার নির্দেশ দিয়াছেন :-(১) টাটা ও 
ইত্তিয়ান আয়রন এই প্রতিষ্ঠান দুইটিকে তাহাদের সম্প্রসারণের সুবিধার জন্য 
সরকারী অর্থাকৃল্য দান ও সরকারী তত্বাবধানে ইহাদের পরিচালনা ; (২) 
পরিবহন ব্যবস্থার সম্যক প্রসারণ ; (৩) সরকারী পরিচালনায় বোকারোতে 
একটি নৃতন ইম্পাত ও নিভেলিতে একটি লৌহদগ প্রস্তুতির কারখানা স্থাপন 
এবং ভিলাই, দুর্গাপুর, রাউরকেলা ও মতীশৃরের ইস্পাত কারখানাসমূহেব 
সম্প্রসারণ; (৪) এই শিল্পে ব্যবহৃত তাপসহ দ্রব্যাদির উতৎ্পাদনবৃদ্ধিকরণ , এবং 
(৫) উত্পাদন ও প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বজায় রাঁখিবাঁর জন্য কেবলমাত্র নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় কার্ধেই ইস্পাতের ব্যবহার প্রবর্তন । 

নিয়ের পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল এবং 
রর 

তৃতীয় পরিকল্পনার নির্ধারিত তাগ বুঝা যাইবে । 

লৌহ ও ইস্পাতের উৎ্পার্দন ১৯৫০-৫১--১৯৬৫-৬৬ 

১৯৬৩৪০০৬১ ১৯৬৫-৬৬ 

ূ একক 1১৯৫০-৫১ ব্রার অনুমিত অনুমিত 

ৰ উত্পাদন ৷ উত্পাদন উত্পাদন উৎপাদন উৎপাদন উত্পাদন 

দির হাতি ক্ষমতা ক্ষমতা 

ইস্পাত পিও টি ই, 
356] 7006) মিঃ 2 উর ৬০ ৩৫ ১৪২ ম ও 

ইম্পাত 
€517515050 96561) , ০০৯৮ ১.৩ দি ২২ | কি রি 

লৌহ দণ্ড ূ ৰ 

(16 170) ৮১ ০ উর, ৫ ১ 

সংকর ইম্পাত ৰ 
(41105 56561) 1 25 টন এ ৪ ২৩৩ ২৬০ 

ঢালাই ইম্পাত ূ 
রি ৯৪৪ ্ ্ ৪২৬ 

(96661 0:88 01158) মিঃ টন | এ ্ 

(5666] 01616) | ৮2০ টন 
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ভাতের কয়েকটি' উল্লেখযোগ্য এঞজিনিয়ারিং শিল্প 
জাহাজ নির্মাণ শিল্প (51১155110108 150596:5)-_-ভারতীয় জাহাজ 

নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ__(১) ভারতের 
বহির্বা ণিজ্য প্রধানতঃ জলপথের উপরই নির্ভরশীল । জলপথে বাণিজ্যিক পণ্য 
পরিবহনের নিমিত্ত ভারতে ২০ লক্ষ তন পরিমিত পণ্যবাহী নৌবহরের 
বিশেষ প্রয়োজন । কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৪৮০,০০০ 
তং। (২) বর্তমানে সমুদ্রপথে নিকটবর্তা দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের 
মাত্র ৪০% ও দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের মাত্র ৫% ভারতীয় 
নৌবহর দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৩) রাপ্তরিক নিরাপত্তার দ্দিক হইতেও 
উন্নততর ও শক্তিশালী নৌবহর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । (৪) ভারতে জাহাজ 
নির্মাণের উপযোগী কাচামাল-_-যথাঁ, লৌহ, কয়লা, জলবিদ্যুৎ ও কাষ্ঠ এবং 
কারখানার কাঁধ করিবার নিমিত্ত স্থলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য রহিয়াছে। এই 
সমস্ত কাচামাল ও শ্রমিক প্রয়োজনমত কার্ধে নিয়োগ করিতে পারিলে অদূর 
ভবিষ্যতে ভারত যে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশসমূহের সমকক্ষ 
হইয়] উঠিতে পারিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

কোন অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া! তুলিতে হইলে সেই অঞ্চলে 
নিম্নলিখিত স্থযোগ-হ্থবিধা গুলি থাকা 'প্রয়োজন__(১) গভীর জলযুক্ত স্বাভাবিক 
পোতাশ্রয় ; (২) জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ; (৩) লৌহ 
ও ইস্পাত, কাষ্ঠ, কয়লা, প্রভৃতি কীাচ। মালের সান্নিধ্য ও সহজলভ্যত] ; এবং 
(৪) স্থলভ শ্রমশক্তির প্রাচুর্য । 

শিল্পাঞ্চল-_ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারভে “সিদ্বিয়া স্টীম নেভিগেশন 
কোম্পানী” বিশাখা পত্তনমে ১,০০* টন পরিমিত পণ্যবাহী জাহাজ নির্মাণের 
প্রাঙ্গণ প্রস্তত করেন। একসক্ষে অধিক সংখ্যক জাহাজ নির্মাণের জন্য 
বিশাখাপত্তনমে জাহাজ নির্মাণ প্রাঙ্ণকে অধিকতর প্রসারিত করার 
প্রস্তাব চলিতেছে এবং অংশতঃ কাধকরীও হইয়াছে । বিশাখাপত্তনমে 
জাহাজ নির্ধাণ প্রাঙ্গণ স্থাপনের উপযোগী কয়েকটি স্থবিধা রহিয়াছে__ 

(১) বিশাখাপত্তনম বন্দরের পোতাশ্রয়টি স্বাভাবিক ও গভীর । (২) এই 

অঞ্চল জনবনথল না হওয়ায় ভাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সমতা 
পাওয়! ষায়। (৩) জামসেদপুর ও বরাকরের লৌহ কারখানা হইতে 
প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইম্পাত দং-পুর্ব রেলপথে অল্প ব্যয়ে এই অঞ্চলে আনয়ন 
করার স্থবিধা রহিয়াছে । (৪) জাহাজের ডেক, কেবিন প্রভৃতি নির্মাণের 
জন্য প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ বিহার. প্ঁউড়িম্যার অরণ্যাঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। (৫) বিহার ও উড়িস্যার গঞ্জোয়ানা কয়ল1-বলয় হইতে উপযুক্ত 
পরিমাণে কয়ল। সংগ্রহ করিবার স্থষোগও এ অঞ্চলে রহিম্বাছে । (৬) ভারতের 
“প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ শিল্পকেন্ত্রূছের সহিত বিশাখাপত্বনম রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত । 



৪১ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

(+) মাত্রাজ ও কলিকাঁতার শিল্প ও বাণিজ্যিক পণ্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহও বিশাখা- 
পত্বনম হইতে দূরে নহে। (৮) নিকটবর্তাঁ অঞ্চলসমূহ হইতে প্রচুর সুলভ 
শ্রমিক পাওয়] যায়। (৯) বিশাখাপত্তনম-রায়পুর রেলপথে মধ্যপ্রদেশ হইতে 

শ্রমিক ও কাষ্ঠ সহজে আনয়ন কর! ষায়। এই সমস্ত কারণে বিশাখাপত্তনম 
অঞ্চলে জাহাজ নির্যাণ শিল্প অবস্থিতি লাভ করিয়াছে । ১৯৫২ সালের ১ল 
মার্চ হইতে “সিদ্ধিয়! স্টীম নেভিগেশন কোং” ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত “হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড লিঃ” নামক একটি নৃতন প্রতিষ্ঠানে বূপাস্তরিত 
হয়। ১৯৫২ সালেই বিশাখাপত্বনমের এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে একটি 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা (১৯৫২-৫৩ হইতে ১৯৫৬-৫৭ ১ গৃহীত হয়। এই 

পরিকল্পনা অন্তসারে £(১) ১৯৫৪-৫৬ সালের মধ্যেই এস্থানে জাহাজ 
নির্মাণের উন্নতিকল্পে ১১:৭৭ কোটি টাক। ব্যয়িত হইবে বলিয়৷ নিদিষ্ট হয়, 

(২) আগামী কয়েক বৎসর এই শিল্পাটকে সরকারী অর্থাল্কুল্য দিবার প্রস্তাব 
করা হয়, (৩) জাহাজ ক্রয়েচ্ছু প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্রয়কালীন মোট মূল্যের ও 
অংশ এবং অবশিষ্টাংশ ৫ হইতে ১০ বৎসরের সুবিধাজনক কিন্তিতে দিবার 
নির্দেশ দেওয়া হয় । তবে কেবলমাত্র উস্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন এবং ভারতীয় 
সামরিক বিভাগকে জাহাজের পূর্ণ মূল্যই ক্রয়কালে দিতে হইবে ; এবং (9) 
সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্ধকরী করিয়া! তুলিবার উদ্দেস্টে বিশেষতঃ কারিগবী 
সাহায্য লাভের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি একটি ফরাসী জাহাজ নির্মাণ কোম্পানীর, 
সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। 

কলিকাতা বন্দর-অঞ্চলেও জাহাজ নির্মাণ শিল্প' গঠনের বহু স্থযোগ-স্থবিধা 
আছে। কারণ এই অঞ্চল লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, শ্রমিক ও বনজ সম্পদে 

সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহের অতি নিকটেই অবস্থিত। কিন্তু জাহাজ নির্মাণ শিল্প 
সংগঠনের পক্ষে কলিকাতার প্রধান অস্ত্বিধা এই যে-_(১) হুগলী নদীতে পলল 

সঞ্চয়ের ফলে এই নদী ক্রমশঃই অগভীর হইয়া! পডিতেছে। এই কারণে, এই 
নদরীপথে ১০,০০০ টন অপেক্ষা অধিকতর মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিতে 
পারেনা। (২) হুগলী নদীর অববাহিক অঞ্চল জনবহুল হওয়ায় জাহাজ" 

নির্মাণের উপযোগী বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এস্থানে পাওয়। কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই 
সমস্ত ত্রুটি সত্বেও কলিকাতা জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প সম্প্রসারণের উপযুক্ত স্থানরূপে 
নির্বাচিত হওয়৷ উচিত । কালকাতা বন্দরের খিদিরপুর জাহাজ মেরামতের 
কেন্দ্র হিসাবে খুব বিখ্যাত। বন্দর হিসাবে কলিকাতার গুরুত্ব, জাহাজ, 
নির্মাণের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণাদির প্রাচুর্ধ, দক্ষ কারিগর ও বাংলায় 
জাহাজী নাবিকের সংখ্যাধিক্য এবং রাষত্রিক কষধর্ীপত্ার দিক হইতে শক্তিশালী 
নৌবহরের বিপুল প্রয়োজনীয়ত৷ ভবিষ্যতে কলিকাত] অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ 
শিল্প সম্প্রলারণের বিশেষ অনুপ্রেরণা দিবে বলিয়া! আশা করা যায়। 

মান্রাজের পোতাশ্রয় অগভীর ও কৃত্রিম হওয়ায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প 



লেহ ও ইম্পাত শিল্প ৪১১ 

সংগঠনের উপযোগী নহে। পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ভাতকাল 
বন্দরে একটি জাহাজ নির্সাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে । ভত্রাবতীর 
লৌহাগার হইতে ইস্পাত এবং মহীশরের যোগপ্রপাত হইতে উৎপাদিত 
জলবিছ্যৎ এই অঞ্চলের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে । লৌহ ও 
ইম্পাত এবং কয়ল৷ উৎপাদক অঞ্চলসমূহ হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকায় এবং 
পোতাশ্রয় জনবহুল হওয়া বোম্বাই অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষ প্রসার লা 
করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় ন1। বর্তমানে বোশ্বাইতে একটি জাহাজ 

মেরামছের কারখান! স্থাপিত হইয়াছে । 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার উন্নয়নের ষে হিসাব 

পেশ কর] হইয়াছিল তাহাতে ১৯৫৬-৫৭ সাল নাগাদ ভারতের উপকূল ও 
সমুদ্রগামী জাহাজের পরিমাণ মোট ৯ লক্ষ টন হইবে বলিম় নির্দিষ্ট হইয়াছিল । 
পরিকল্পনা কমিশন জাহাজ ক্রয়ের জন্য কোম্পানীগুলিকে ১৫ কোটি টাকা ধরণ 
দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থপারিশ করিয়াছিলেন । পণ্য পরিবহনের জন্ত 
জাহাজ কোম্পানীগুলি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতেও কিছু খণ পাইবে 
বলিয়া কমিশন আশ] করেন। পরিকল্পনা কমিশন আরও মনে করেন 
যে জাহাজ ক্রয়েচ্ছু প্রতিষ্ঠানসমূহের সুপরিকল্পিত ক্রয়ধারার সহিত উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থপরিকল্লিত উৎপাদন ধারার স্ুষ্ঠ সমন্বয় সাধন করিতে 
পারিলেই এই শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে । ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ 
ভারতে ৯**৫ লক্ষ টন পরিমিত জাহাজ নিমিত হয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে “হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ, নামক প্রতিষ্ঠানটির 
সম্প্রসারণ করা হইবে এবং বিশাখাপত্তনমে একটি ড্রাইডক নির্মাণ কর] হইবে । 
এই কাধ সম্পূর্ণ হইলে বিশীখাপত্তনমে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০১০০ ০-৬০১ ০৪ 
ড/"' পরিমিত জাহাজ প্রস্তুত হইতে পারিবে । এই পরিকল্পনাকালে 

কোটিনে একটি নৃতন জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে এবং ডিজেল 
চালিত সামূত্রিক পোত নির্মাণের পরিকল্পন1 গৃহীত হইবে । ১৯৬৫-৬৬ সাল 
নাগাদ ভারতে প্রস্তত জাহাজের মোট পরিমাণ ঈ্াড়াইবে অন্থমান ১২৮ লক্ষ 
01 । 

মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প (41070000112 21500905 )-- ভারতে 

বর্তমানে (৩১৩৬১) ৩৯৪ লক্ষ মাইল রাস্তা রহিয়াছে এবং ইহার মধ্যে ১:৪৪ 

লক্ষ মাইল রাস্ত। পাকা । ভারতে রেলপথ পর্যাপ্ত নয়, আবার বহুস্থান রেলপথ 

দ্বারা সংযুক্ত নহে । স্থতরাং এইুব্হুদুরবিস্তৃত দেশে মোটরযানের প্রয়োজনীয়তা 
অত্যন্ত অধিক। লোকসং চুপাতে এই দেশে মোটর গাড়ীর সংখ্যা 
অত্যন্ত অল্প। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৪ জনের, ক্যানাডার প্রতি ৮ 
জনের, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্দে প্রতি ১৮ জনের, এবং ভারতে প্রতি ১৯০০ জনের 
১খান। করিয়া মোটর গাড়ী রহিয্ঠছে। ভারতে ১৯৫০-৫১ সালে ৬২৭ 
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€কোটি টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী আমদানী হয়। ভারতীয় জনগণের জীবন- 
যাত্রার মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মোটর গাড়ীর চাহিদ! ক্রমশঃই বুদ্ধি 
পাইতেছে- বর্তমানে বেসামরিক চাহিদার পরিমাণ বংসরে ২৫,০০০ মোটর 
গাড়ীর । ইহ] ব্যতীত মোটর গাড়ী প্রস্তুতের উপযোগী লৌহ, ইম্পাত, 
আলৌহবর্গাঁয় ধাতু-দ্রব্য, লৌহ-সংকর ধাতু, রবার এবং অন্যান্য কাচা মালও 
ভারতে প্রচুর রহিয়াছে । এই সকল দিক দিয় বিবেচনা করিলে মনে হয় 
ভারতে মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে । ভারতে 

বর্তমানে (১৯৫০-৫১) ১২টি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে; তবে ইহারা উত্পাদন 

অপেক্ষ/! সংযোজন কাধই অধিক করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি 
€ হিন্দুস্থান মোটর্স লিঃ [কলিকাতা] ও প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস্ লিঃ 
[ বোম্বাই ]) প্রতিষ্ঠানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ১৯৫০-৫১ সালে এই শিল্পে 
নিযুক্ত মোট মূলধন (৯৩ কোটি টাক1) এবং শ্রমিকের (৮০০০) মধ্যে এই 
দুইটি প্রতিষ্ঠানেই নিযুক্ত ছিল ৭ কোটি টাকারও অধিক মূলধন এবং প্রান 

৩০০০ শ্রমিক। এ সালে ১২টি প্রতিষ্ঠানের মোট উত্পাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত 
উৎপাদন ফ্রাড়ায় যথাক্রমে ৭১,৭০০ এবং ১৬,৫১৯টি গাড়ী। 

শিল্পাঞ্চল__১৯৪১ সালে বোম্বাই-এর উপকণ্ে মাতুঙ্গায় ভারতের প্রথম 
মোটর গাড়ী নির্মাণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই শিল্পগ্রতিষ্ঠানটি 
আমেরিকার ক্রাইস্লার কর্পোরেশনের তত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে । 

পর্যাপ্ত জল ও জলবিদ্যতের সরবরাহ, সমভাবাপৃন্ন জলবাধু, বোম্বাই শহরের 
স্তায় সমৃদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রের নৈকট্য, স্থলভ ও প্রচুর শ্রমিকের সরবরাহ এবং 
বোম্বাই বন্দরের নৈকট্য এই অঞ্চলের মোটরগাডী নির্মাণ শিল্পের সহায়ত? 

করে। বোম্বাই অঞ্চলে মোট ৬টি মোটর গাড়ী নির্মাণের কেন্দ্র রহিয়াছে । 
১৯৪৪ সালে কলিকাতার উপকণ্ে কোন্নগরে বিড়ল ব্রাদার্স প্রতিষ্ঠিত 
হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানী নামে একটি মোটর শিল্পাগার স্থাপিত হইয়াছে। 
কয়লা ও লৌহক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিতি, কলিকাতা বন্দর মারফৎ বিদেশ 
হইতে প্রাথমিক যন্ত্রপাতি আম্দানীর সুবিধা, স্থলভ শ্রমিকের প্রাচুখ, উৎপন্ন 
দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য কলিকাতার ন্যায় সমৃদ্ধ বিক্রয়কেন্দ্রের নৈকট্য প্রভৃতি 
স্থববিধা থাকায় এই কারখানা! কোন্নগরে স্বাপিত হইয়াছে । কলিকাতা 
অঞ্চলে মোট ৩টি মোটরগাড়ী নির্মাণ কেন্দ্র রহিয়াছে । জামলেদপুর এবং 
ব্যাজালোরেও এইরূপ কারখানা স্থাপনের বহুবিধ স্থুযোগন্থবিধা রহিয়াছে । 
মাদ্রাজের কোয়েন্ধাটোরে ৩টি মোটর শিল্প কখ]ুরখানার পত্তন হইয়াছে । 

এই শিল্পের বর্তমান সমন্যাগুলির মর নিয়লিখিতগুলিই প্রধান-_(১) 
জীবনযাত্রার মান নিম্ন হওয়ায় দেশাভ্যন্তরে মোটর গাড়ীর চাহিদার স্বল্পত । 
(২) এই শিল্পে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ইস্পাত দ্রব্যের আভ্যস্তরীণ 
লরবরাহের ও বৈদেশিক আমদানীর স্বশ্ড) (৩) মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ 
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নির্যাণের উপযোগী শিল্পের অভাব ; এবং (৪) সংযোজক ও উৎপাদ্কের মধ্যে 
তীব্র প্রতিযোগিতা । এই শিল্পের ভবিস্তৎ প্রসারকল্পে পরিকল্পন। কমিশন 
নিষ্নলিখিত কার্ধধারার অন্থমোদন করিয়াছেন :-(১) বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহ 
কর্তৃক উৎপাদনের সম্প্রসারণ এবং অল্পমূল্যে উৎপাদন ব্যবস্থার অবলম্বন ; 
(২) নৃতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান গঠন কর অপেক্ষ। বর্তমান উৎপাদক প্রতিষ্ঠান 
দুইটিকে অধিকতর উৎপাদন কার্ষে উৎসাহিত করা ; (২) সংযোঙ্জক প্রতিষ্ঠান- 
সমূহকে মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ উৎপাদনে উৎসাহিত করা ; (৪) উৎপাদক 

প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানীর সুবিধা দান এবং সংযোজক প্রতিষ্ঠান গুলির 
আমদানী হ্রাস কর! , (৫) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে সুষ্ঠ সমন্বয় সাধনের দ্বারা 
প্রকৃত উত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা »এবং (৬) মোটরে ব্যবহৃত বিভিন্ন 
অংশসমৃহের মান নির্ধারণ করা। নিয়ের পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাব ফলাফল ও তৃতীয় পরিকল্পনার তাগ বুঝ! যাইবে। 

বিভিন্ন প্রকার মোটর গাড়ীর উৎপাদন, ১৯৫০-৫১--১৯৬৫-৬৬ 
(একক ঃ হাজার ) 

। &) 
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রর ূ 
মোটর সাইকেল ও স্কুটার ১.৫ [২৪ 1১৮ ৪৮-৬৯ 1 ৫০ 

: | ূ ূ | 
বিমানপোত নিমাণ শিল্প (41:0£58£6 2:509515 )-_ভারতে বিমান 

পোত নিশ্নাণ শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে । এই দেশের বহুদুর বিস্তৃত 
'আয়তন এবং এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের অত্যধিক দূরত্ব ; অন্যান্য পরিবহন 

ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত অনুমতক্বস্থ।) পুর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মধ্যপথে 
অবস্থান হেতু ইউরোপ ও এশিয়া সংযোগকারী অধিকাংশ বিমানপথেরই 
ভারতের মধ্য দিয়া প্রসারণ; ভারতে বিমানপোত চালনার অনুকূল জল- 
বামু ও আবহাওয়]। প্রচুর বক্সাইটঃ, জলবিদ্যুৎ এবং বিমানপোত নিমাণের 
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উপযোগী কাষ্ঠের সরবরাহ এবং সর্বোপরি ভারতের নবলন্ধ স্বাধীনতা রক্ষার 
জন্ত পর্যাপ্ত সামরিক ও অলামরিক বিমানপোতের চাহিদা ভারতে এই শিল্পের 
গঠন ও প্রপারণের বিশেষ সহায়ক । 

শিল্পাঞ্চল__ুদ্ধের তাগিদে ১৯৪০ পালে প্রতিষ্ঠিত এবং মহীশূর ও ভারত 
সরকার কর্তৃক সংযুক্তভাবে পরিচালিত “হিন্দৃস্থান এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরী” 
ব্যাঙ্জালোরে বিমানপোত নিষাণ কারখানা স্থাপন করেন। ১৯৪২ সালের 
জুলাই মাসে এই কারখানায় প্রস্তুত প্রথম বিমানপোত আকাশে উড্ডীন হয়। 
বর্তমানে- মেরামতী কার্য এবং বিদেশ হইতে আমদানীকত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ 
হইতে বিমানপোত নির্মাণের কাধ এই প্রতিষ্ঠান চালাইয়া৷ থাকে | নিয়লিখিত 
কারণে ব্যাঙ্গালোর বিমান কারখানার কেন্দ্রূপে মনোনীত হইয়াছে__€১) 
পুর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় ব্যাঙ্গালোরের জলবায়ু 
শুষ্ধ* এবং সমুদ্রের লবণাক্ত বায়ুর প্রভাব হইতে মুক্ত। এইরূপ জলবামু 
বিমানপোত নির্ধাণের সহায়ক । (২) শিবসমুত্রম্, সিম্সা ও যোগপ্রপাত 
হইতে উৎপাদিত সুলভ জলবিদ্যুতের সরবরাহ এই অঞ্চলে প্রচুর। (৩) 

ভদ্রাবতীর লৌহ শিল্লাগার ব্যাঙ্গালোরের নিকটেই অবস্থিত থাকায় এই 
শিল্পের প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত সহজেই পাওয়া যায়। (৪) কেরালার 
আযলুমিনিয়াম কারথান! হইতে অতি স্থলভে প্রয়োজনীয় আযালুমিনিয়াম-পাত 
সংগ্রহ করা যায়। (৫) সমুব্রতীর হইতে দূরবত্তাঁ এবং ছুই পর্তমালার 
মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই গুরুত্বপুর্ণ শিল্পটির বৈদেশিক আক্রমণ হইতে 
স্বাভাবিক নিরাপত্ত। রহিয়াছে । (৬) ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ ব্যাঙ্গালোরে 
অবস্থিত হওয়ায় এই কারখান। প্রয়োজনাহুসারে বৈজ্ঞানিকদের সাহাষ্য গ্রহণ 

করিতে পারে । (৭) মহীশৃরে দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক সরবরাহের প্রাচুর্য 
রহিয়াছে। আসানসোল এবং জামসেদপুর অঞ্চলেও বিমানপোত নির্মাণ 
শিল্প গঠনের বহু সুযোগস্থবিধ। রহিয়াছে উভয় অঞ্চলেই ইস্পাত ও কয়লার 
প্রাচুষ রহিয়াছে । আসানমোলের নিকটে অন্ুপনগরে আযালুমিনিয়ামের 
কারখান। রহিয়াছে এবং জামসেদপুরের অনতিদৃরে মুরীতে আযলুমিনিয়ামের 
কারখান স্থাপিত হইতেছে । অতএব প্রয়োজনীয় আযলুমিনিয়ামের পাতও 
উভয় স্থানেই পাওয়া যাইবে । এই ছুই অঞ্চলের জলবায়ু বিমানপোত নির্মাণ 

শিল্পের অনুকূল। দামোদর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে এই ছুই অঞ্চলে প্রচুর 
জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে । 

ভারতের বিমানপোত নির্মাণ শিল্প এখনও শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। 
আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারত ঝর্মীরের প্রচেষ্টায় এই গুরুত্বপুর্ণ 
শিল্পটির ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সাধিত হইবে । 

রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প (1.০০০০০6৮৩ 1595905 )-_-১৯৪৩ সাল 

পর্যস্ত ভারতে রেল ইঞ্ধিন প্রস্তুত হইত না। ১৯৪৩ সালে জামসেদপুরে টাটা 



লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ৪১৫ 

ইঞ্জিনিয়ারিং আযণ্ড লোকোমোটিভ কোম্পানী নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছোট 
মাপের রেলপথের ইঞ্জিন তৈয়ারীর জন্ত স্থাপিত হয়। এই কারখানায় ১৯৫৬ 
সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২০৭টি ইঞ্জিন প্রস্তত হয়। সম্প্রতি এই কারখানার 
উত্পাদন ক্ষমতা বুদ্ধি করিয়া মাসিক ৭৫টি ইঞ্জিনে দাড় করান হইয়াছে । 
বর্তমানে এই কারখানায় প্রায় ৭ কোচি টাক! মূলধন ও ৪৫০০ শ্রমিক নিযুক্ত 
রহিয়াছে । ভারত সরকার আসানমোলের নিকটে চিত্তরঞ্জনে বড় মাপের 
রেলপথের জন্য একটি ইঞ্জিন নির্যাণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন । 
রাণীগণ্জের কয়লার খনি হইতে কয়লা, মধ্যপ্রদ্দেশ ও উড়িস্য! হইতে কাষ্ঠ এবং 

কুল্টি এবং বার্পপুরের ইম্পাতের কারখানা হইতে ইম্পাতের সরবরাহ 
চিত্তরগনের এই শিল্পের উন্নতির বিশেষ সহায়ক । ১৯৫০ সালে এই প্রতিষ্ঠান 
হইতে প্রথম ইঞ্জিন তৈয়ারী হয়| চিত্তরঞ্জন কারখানায় ১৪৯৮ কোটি টাকা 
মূলধন ও ৫০** শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্কালে 
চিত্তরঞ্জন কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাধিক ১২৭ খানা হইতে বুদ্ধি করিয়। 
বার্ষিক ৩০০ খানা পধস্ত কর! হইবে বলিয়! পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক 
অনুমিত হয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্ধকালে চিত্তরঞ্জন কারখানাটির সম্প্রসারণ এবং এই 
কারখানায় বিছ্যুচ্চালিত ইঞ্জিন উত্পাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। "এই ইঞ্জিন 
সমূহে ব্যবহৃত মোটরগুলি আসিবে ভূপালের “দি হেভী ইলেকট্রিকালস্ লিঃ*- 
এর কারখান! হইতে । নিমের পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও ছিতীয় পরিকল্পনার 
ফলাফল (সরকারী অংশে স্থাপিত কারখানার ) এবং তৃতীয় পরিকল্পনার 
নির্ধারিত তাগ বুঝা যাইবে । 

রেল ইঞ্জিন ও বগীর উত্পাদন, ১৯৫০।৫১--১৯৬৫।৬৬ 
[ ১৪৯৬৩-৬১ ১৯৬৪৫-৬৬ 

১৯৫৬-৫১ | ১৯৫৫-৫৬ অনুমিত অনুমিত উৎপাদন উৎপাদন 

নী উৎপাদন । উৎপন্ন উৎপাদন | ক্ষমত। 
| 1 

ইঞ্জিন £ ৭ বনি &55255 
বাম্পচাজিত ৃ প্, ১৭৪ ৩০৩ ২৪৫ ৩০৪ ১১৭৫ 

ডিজেল চালিত অজ্ঞাত ৪৩৪ 

বিছাৎ্চালিত ৬ ২৩২ 
মালগাড়ীর বগী ২৯২৪ রে ২৬,০০৩ ২০,৯৯০ 1৩৩,৫৯গ ১০৯,৮৬৬ 

(চারিচাকার হিসাবে) 
বাত্রীবাহী বগী . ৪ ৭৯ ১৩৮৪ ১,৩৯০ ১,২১০ ] ১,৪২৯ ৭,৮৭৩ 

তারিখ তারের 

প্রষ্মোতর 

1.10850038 025 16819758] 08863361000 30 1003০866036 07656156 1398100 

২6005 2201) 8250. 8৮৪০] 10015002700 তে, 5, 4, (0১ 0১52) 



৪১৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

(যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ঈম্পাত শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, একদেশীভবন ও বর্তমান অবস্থা' 
সম্পর্কে আলোচনা কর। ) (পৃঃ ৩৯৫-৩৯৭ ) 

2, 6৪, 01061 25009113601 01002 10) 200 5160] 31)00505 0 0176 ০৭1৫, 

(যুক্তরাজ্যের লৌহ ও ইম্পাত শিল্প সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ |) (পৃঃ ৩৯৮-৩৯৯) 
3০ ক্রে৩ ৪, 01161 20000101606 006 1101 2180 5561 11301751506 00130112109] 

001১৩, | 

( মহাদেশীয় ইউরোপের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ 1) 
(পুঃ ৩৯৯-৪০১ )+ 

4, ন্বহ02 26 16856 (001 17000210210 21598 01 101) 2100 50669] 21840050512 

209০6 (550০1001775 0175 07. 7০) 200 ৪0866 0106 68 ১০0)5 102 00211 100200108 

[06101018177 0176 510201911560 101977001) 01 11)0055 01 ৪201) 91629. (7. ১,০01) 

(যুক্তরাঞ্য ব্যতীত ।ইউরোপ মহাদেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সমৃদ্ধ চারিটি দেশের নাম 
লিখ। এ সমস্ত অঞ্চলে এই শিল্পের একদেশীভবনের কারণ এবং এ অঞ্চলগুলির উৎপাদন বৈশিষ্ট্য 
উল্লেখ কর |) (পৃঃ ৩৯৯-৪*১) 

55,.1915070055 0105 126101381 0150110001027, 102:55606100510107) 20 £010015 
ব্রেন 

70950600501 1701 2130 5665] 17701750501 117018. (0০১ 0. 50, 1515 52,545 57) 

(ভারতের লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৪*৩-৪১৮) 

6. 21৮5 2 8০০০7; 01 01)2 10089010201 079 100৬7 5055] 01217055117 11010. 

(ভারতের নূতন ইম্পাত কারখানাগুলির অবস্থান সম্পকে যাহা জান সংন্গেপে লিখ ।) 
(পৃঃ ৪*৫-৪*৭ )' 

9, ৬/16০150005 018 006 [07655210-005 06৮৬6] 01010.6176 01 21010110 019116 113005- 

05 01 [25015 (0. 0,535 52) 

(ভারতের মোটর গাড়ী দিমাণ শিল্পের সাম্প্রতিক প্রসারণ সম্পকে যাহা জান লিখ ।) 
(পৃঃ ৪১১-৪১৩) 

৪, 5%91701776 6106 05৮61077902170 0108) 5010 চ1101069 (0) ৪0018160334 

(০) 19001229616 11704900105 01 10018, 

(ভারতের (ক) জাহাজ নিষাণ শিল্প, (খ) বিমানপোত নিমাণ শিল্প এবং গে) রেল 

ইঞ্জিন নিম্মীণ শিল্প সম্পরকে যাহা জান লিখ 1) (পৃঃ কে) ৪*৮-৪১১, (খ) ৪১৩-৪১৪ এবং 

(গ) ৪১৪-৪১৫ ) 

অষ্টাদশ অধ্যায় 
ব্লাসায়লিক শিল্প 

বর্তমান কালে রাসায়নিক দ্রব্যাদি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত শিল্পকার্ধেই ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে | গন্ধক, সোডিয়াম নাইট্রেট, ফসফেট, পটাশ সন্ট, সাধারণ লবণ' 
এবং আলকাতরাই হইল রাসায়নিক শিল্পের প্রধান প্রধান উপকরণ । এই সমন 
খনিজ জ্রব্য ব্যতীতও উত্ভিদ্ ও প্রাণীজগঞ্চ হইতে এবং বাতাস ও জল হইজে 



রাসায়নিক শিল্পা ৪১৭ 

ম্লাসায়নিক শিল্পের কাচামাল সংগৃহীত হইয়া থাকে । পৃথিবীর প্রায় সমন্ত 
শিল্পাঞ্চলেই রাসায়নিক শিল্পের সংগঠন অল্পবিস্তর দেখিতে পাঁওয়। যায় । তবে 
জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোঙ্গ্োভাকিয়া, স্থুই- 
জারল্যাণ্ড ও জাপানেই এই শিল্পের প্রসার সমধিক ৷ বর্তমানে রাসায়নিক 
স্বব্যাদি উৎপাদনে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে । 

রাসায়নিক ভ্রব্য-_পৃথিবীতে উৎপাদিত রাসায়নিক ভ্রব্যাদদি এত 
'সংখ্য প্রকারের ঘষে ইহাঁদ্দিগকে সামান্ত কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব 
নহে। বহুবিধ প্রয়োজনীয় অস্ত্র (2০135), যেরূপ সালফিউরিক এসিড, হাই- 
দ্রোক্লোরিক এ্যামিভ, নাইট্রিক এ্যাসিড, এযাসেটিক এ্যাসিড ও সাইন্্রিক 
এ্যাসিভ; বহুবিধ প্রয়োজনীয় ক্ষার (8109115), যেরূপ সোডিয়াম কাবনেট ; 
বছুবিধ ব্রিচিং কম্পাউওড; এবং কৃত্রিম সার, বিস্ফোরক ও রগ্ক দ্রব্যাদি, 
ওঁবধপত্র, সাবান, প্রসাধন ত্রব্য প্রভৃতিই রাসায়নিক শিল্পের প্রধান প্রধ্ণন 
উৎপাদিত সামগ্রী । 

রাসায়নিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য__অন্ঠান্য শ্রমশিল্লের তুলনায় রাঁসায়নিক' 
শিল্পের কয়েকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয় থাকে । 
| (১) অন্তান্ত যে কোন শিল্প অপেক্ষা এই শিল্পে গবেষণা কার্ষে নিযুক্ত মূল- 
খনের পরিমাণ বহুগুণে অধিক, (২) রাসায়নিক শিল্পে ক্রমাগত গবেষণার 
ফলে উত্পাদিত ভ্রব্যাদির এবং উৎপাদন পদ্ধতির ভ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়; 
(৩) রাসায়শিক ভ্রব্যাদি প্রথমতঃ গবেষণাগারে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রস্তত 
করিয়] পরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বৃহদ্দায়তন শিল্পাগার সমূহে উহাদের উৎপাদন 
করা হইয়৷ থাকে । এইবূপ ভাবে অন্য কোন শিল্পজাত ভ্রব্যের উৎপাদন করা 
হয় না; (৪) রাপায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি দ্রুত পরিবন্তিত হয় বলিয়া! 
এই শিল্পে ব্যবহৃত যন্্রপাতিরও দ্রুত পরিবর্তন আবশ্টক | ফলে উৎপাদন 
ব্যয়ও অধিক হইয়া পড়ে ; (৫) একই রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ 
বহুপ্রকারের দ্রব্যাদি উত্পাদিত হইয়া থাকে ; (৬) অন্যান্ত কোন শিল্প অপেক্ষা 
এই শিল্পে রসায়ন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইগ্সা থাকে; এবং 
(৭) এই শিল্পে ব্যবহৃত বহু কাচামাল, যেরূপ বাতাস, জল, লবণ, কাষ্ঠ, কয়লা, 

' প্রভৃতির সরবরাহ প্রচুর ও স্থলভ। 
গুরু রাসায়নিক ভ্রেব্য € [6৪৮৮ 01597080818 )--সালফিউরিক 

এযালিভ, €লাভাঞ্যাশ, ক্লোরিন, কষ্তিক সোডা, কৃত্রিম সার প্রভৃতিই ইহার 
অস্তর্গত। 

সালফিউরিক এ্যাসিভ জ্1015710 4:00 )১_নানাবিধ শিল্পকার্ধে 
ব্যবহ্ৃত হয় বলিয়া ইহার উৎপাদন ও ব্যবহীর দেশগত উন্নতি ৰা অবনতির 
ক্ছচক বলিয়া গণ্য করা হয়। পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট সালফিউরিক 
এসিডের ৪৭'৫% আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র ৪৪%, ক্যানাভা ৩% এবং অন্তান্ত 

২৭ 



৪১৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
**৫০০), ৩৬% ইউরোপ (যুক্তরাজ্য ৮%, জার্মানী ৬%, ফ্রান্স ৫%, ইতালী 
€%, বেলজিয়াম ৪%, স্পেন ২%, নেদারল্যাণ্ড ২%, এবং অন্থান্ত ৪০০ )১ ৯% 
রুশিয়া, ৩% অস্ট্রেলিম্»] এবং ৪৫% অন্ান্থ দেশগুলি উৎপাদন করিয়া 
থাকে। গন্ধক ও পাইরাইট (95766) হইল ইহার উৎপাদনের প্রধান প্রধান 
কাচামাল। 

সোভাঞ্যাশ, ক্লোরিন এবং কণ্টিক সোডা পৃথিবীর উল্লেখষোগ্য ক্ষার 
রসায়ন। বহুবিধ রাপায়নিক ভ্রবা, কাগজ, কাচ, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুতিতে 

প্রচুর পরিমাণে সোভাঞ্যাশ (5০৪. 4915) ব্যবহৃত হয়। চুনাপাথর, লবণ 
ও কোক কমল! ইহার প্রধান প্রধান কাচামাল। রুশিয়া, ব্রিটেন ও জার্ধানী 
একযোগে যে পরিমাণ সোভাএযাশ উৎপাদন করে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই সেই 
পরিমাণ সোভাএ্যাশ উৎপাদিত হইয়া থাকে । আফ্রিকার কেনিয়া অঞ্চলেও 
বর্তমানে ইহা উৎপাদিত হইতেছে । 

বীজাণুনাশক ও জল পরিশোধক হিসাবে এবং রঞ্জক ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি 
উৎপাদনে প্রচুর ক্লোরিন (0119515 ) এবং সাবান, রাসায়নিক দ্রব্য ও 
কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে প্রচুর কস্টিক মোডা (080561০5০8৪ ) ব্যবহৃত 

হইয়া! থাকে । এই উভয়বিধ রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি 
সাধারণতঃ জলপথে উত্তম পরিবহন ব্যবস্থাযুক্ত লবণক্ষেত্র সমূহের সান্নিধ্যেই 
গড়িয়া! উঠে। 

রাসায়নিক সার € 01061001025] 17610111501 )-- গুরু রাস য়নিক শিল্পের 

মধ্যে রাসায়নিক সার প্রস্তুত শিল্প অন্ততম। নাইট্রোজেন ও ইহার বিভিন্ন 
যৌগিক পদার্থ, ফলফরাস্ ও পটাশ এই শিল্পের প্রধান প্রধান উপাদান । 

নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ হইতে উৎকৃষ্ট শেণীর রাসায়নিক 
সার প্রস্তত হইয়৷ থাকে । নাইট্রোজেন ঘটিত স্বাভাবিক সার গুয়ানো, মত, 

গোময়, মন্ধুম্ব পুরীষ প্রভৃতি হইতে পাওয়া গেলেও সোডিয়াম নাইট্রেট বা 
সৌর! হইতে আত্বত খনিজ নাইনট্রোজেনের সাহায্যে প্রস্তুত রাসায়নিক সারই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | দক্ষিণ আমেরিকার চিলি সোরার একচেটিয়া কারবাগী । 
বহৃক্ষেত্রে এ্যামোনিয়াম সালফেটকে সোরার পরিবর্ত সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার 
কর! হইয়া থাকে | এ্যামোনিয়াম সালফেট কয়লার উপজাত সামগ্রী হিসাবে 
পাওয়া যাঁয় বলিয়। যুক্তবাস্র, ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান, কোরিয়া, ফ্রান্ম এবং 

রুশিয়ায় ইহার উৎপাদন অধিক। পৃথিবীতে উৎপাদিত নাইট্রোজেন ঘটিত 
সারের প্রায় ৫.% ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হয়। 

এই শ্রেণীর সার উৎপাদনে জার্মানী পৃথিবাঁ,৬" শীর্ষস্থান অধিকাঁর করে । অন্থান্ত 
বহুবিধ সামগ্রী হইতে নাইট্রোজেন পাওয়। গেলেও বায়ুমণ্ডল হইতে যে নাই- 
দ্রোজেন পাওয়া যায় তাহার সরবরাহ অফুরস্ত। বামুমণ্ডল হইতে নাইস্ট্রোজেন 
সংগ্রহ করিতে পর্ধাপ্ত শক্তি সম্পদের প্রয়োজন হয় বলিয়া জার্মানী, নরওয়ে, 



রাসায়নিক শিল্প ৪১৯ 

ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রভূতি দেশে জগবিছ্যুতের প্রাচুর্য হেতু ইহা প্রচুর 
“পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে । 

উদ্ভিদ খাছ্য ফস্ফরাস সরবরাহকারী ফসফেট সাধারণত: মৃতপ্রাণীর হাড় 
হইতে পাওয়া গেলেও খনিজ ফস্ফেট হইতেই ইহার সরবরাহ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই জাতীয় খনিজ ফস্ফেট-এর উৎপাদন যুক্তব্রাষ্ট্রেই (রকি 
পর্বতাঞ্চল, ফ্লোগিডা ও আপালাচিয়ান অঞ্চল ) সর্বাধিক | রুশিয্া ( কোলা, 

সস্কো ও কাজাকস্থান ), উত্তর আফ্রিঞ্1 এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয্ম দ্বীপসমূহেও 
ইহার সরবরাহ প্রচুর । লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের গাদ (5128) হইতেও ফসফেট 

পাওয়া যাঘ্। জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ এইব্প গাদ হইতেই 
'ফমফেট ঘটিত সার প্রস্তত করিয়া থাকে । যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রাম্স, ইটালী, 
হ্ছস্ট্েলিয়া, স্পেন, জার্মানী এবং নেদারল্যাগ্ু প্রচুর ফলফেট ঘটিত সার প্রস্তত 
করে । স্বাভাবিক অবস্থায় ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই সারের উৎপাদন উত্তর 
খ্মামেরিকা উৎপাদনের দ্বিগুণেরও আধক । 

পটাশ প্রধানতঃ জামানী (স্টানমফাট), ফ্রান্স (আলসাস), স্পেন (করডো বা), 

মুক্তরাষ্ী (কার্লসবাড, নিউইয়র্ক ও টেক্সাস), রকশিয়। (ইউরাল) এবং পোল্যাণ্ড 
(গ্যালিসিয়া) হইতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত অঞ্চলেই পটাশ ঘটিত সার প্রস্তত 
কইয়া থাকে । 

বিস্ফোরক জ্রব্য € ঢস্91095$55 )-_--পটাশিয়াম নাইট্রেট, কাঠকয়লা, 

এন্কক, নাইট্রোসেলুলোজ, এাসিটোন প্রভৃতি হইল বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুতির 
গ্রধান প্রধান কাচামাল। তবে ইহাদের মধ্যে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগিক 
পদাথ্থই বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । এই নাইট্রোজেন প্রধানতঃ চিলির সোডিয়াম্ 
নাইট্রেট হইতে, কোকচুলীর .উপজাত দ্রব্যাদি হইতে অথব। বাতাস হইতে 
সংগৃহীত হইয়া থাকে । বিস্ফোরক দ্রব্যাদির সামরিক গুরুত্ব হেতু বর্তমানে 
পৃথিবীর প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশেই ইহ] উৎপাদিত হইতেছে। 

বিল্লেষিত রঙ্থখক দ্রব্য (55750,660 4565 )-__-মআলকাতর1 হইতে 
উত্পাদিত বেনজলের সহিত সালফিউরিক এ্যানিভ মিশাইফ়1 রপ্ুক দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত কর! হয। যুক্তরাঁজা, ফ্রাম্স, ইতালী, স্থইজারল্যাও্, জার্মানী, যুক্তরাষ্, 
ক্শিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ইহার উত্পাদন প্রচুর । যুক্তরাষ্ট্র ও স্থইজারল্যাও 
“হইতে প্রচুর রঞ্তক ব্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। 

ওষধপত্র 00:989 ৪50 7157$97569)- আর্সেনিক ও উহার নানধবিধ 
যৌগিক পদার্থ, এ্যাম্পিরিন, ফেনল, বাধিটাল, সালফানিলামাইড, এ্যাটিব্রিন, 
শযালাড্িন, অরিয়ো-মায়োসিনস্টিভতি নানাবিধ বিক্লেষিত উধধপত্র ইহার 
ক্স্তর্গত। জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রেই ইহাদের উৎপাদন সমধিক । 

মাস্টিকৃস্ (০185009 )-_পৃঃ ২৭৭ দেখ। 
সাবান ও তৎসংক্জিষ্ট জব্যাদি_সাবান, শ্যাম্পু, ক্ষৌরকর্মে ব্যবহৃত ক্রীম, 
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বহুবিধ প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত | সাবান প্রস্তুতিতে চধি ও উদ্ভিজ্ঞ 
তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বহু দেশেই এই সমন্ত শিল্পের 
প্রসার পরিলক্ষিত হয়। উৎকষ্ট শ্রেণীর সাবান প্রস্তুতিতে ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য 
স্থান অধিকার করে। 

জিমেন্ট (0:50060€)-_ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয় বলিয়া ইহাকে 
রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। গৃহাদি নির্মাণে ইহার 
ব্যবহার সমধিক। চুনাপাথর, কাঁদা, জিপসাম, বাত্চু্লীর গা, বেলেপাথর, 
কয়লা গ্রভৃতিই হইল এই শিল্পের প্রধান প্রধান কীাচামাল। পৃথিবীর প্রায় 
সমস্ত উন্নতিশ্নীল দেশেই লিমেপ্ট প্রস্তত হইয়া থাকে। তবে যুক্তরাষ্্ট এবং 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি (জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, রুশিস্কা? 
গ্রভৃতি ) একযোগে পৃথিবীর প্রায় ৭৫% লিমেন্ট উৎপাদন করিয়। থাকে 
মিমেপ্ট শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সমূহ গুরুভার বলিয়া এই শিল্প সাধারণতহ. 
কাচামালের সান্গিধ্যেই গড়িয়া উঠে । 

ভারতের ব্রাসাঘ্রনিক ও তৎ্সংশিষ্ট প্রপ্রান প্রপ্ান 
শিল্পসমুহ 

ভারতের রাসায়নিক শিল্প-__.দশরক্ষার্থ যুদ্ধোপকরণ প্রস্তত করিতে, . 
ভ্বাস্থ্য রক্ষার্থ নানাবিধ ওষধ প্রস্তত করিতে, কৃষিকর্ষের উন্নতির জন্য সার প্রস্তুত 
করিতে ও নানাবিধ শিল্পে ব্যবহাধ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করিস্ছে 
দেশাভ্যন্তরে রাসায়নিক শিল্পের উত্কর্ষ সাধন কর] যে-কোন রাষ্ট্র প্রধান 
কর্তব্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই এদেশে রাসায়নিক শিল্প প্রসাক্ক 
লাভ করিতে আরম্ভ করে। বর্তমানে ভারতের ২৫০টিরও অধিক ক্ষুদ্রায়তন্ঃ 
রাসায়নিক শিল্পাগারে প্রায় ৩৫ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। 

শিল্পাঞ্চল-_ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্যগুপিকে প্রধানতঃ নিয়লিখিত তিন 
শ্রেণীতে ভাগ করা চলে । 

(ক) গুরু রাসায়নিক দ্রেব্য-_গদন্ধক ও তজ্জাঁত দ্রবা, হাইড্রোক্লোরিক 
এযাসিভ, সালফিউরিক এযাসিভ, সৌভাএ্যাশ, কণ্তিক সোডা, এবং রাসায়নিক 
সার এই শ্রেণীর অন্তর্গত। নানাবিধ শিল্পে এই শ্রেণীর রালায়নিক জব 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ভারতে শিল্লোননতির 
সঙ্গে সঙ্গে গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 

বর্তমানে বো্বাই, কলিকাতা) দিল্লী, কানগুর্থঁ” অমৃতসর, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর; 
গ্রডৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর গুরু রাসায়নিক ভ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে। এই 
শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী কাচামাল, যেরূপ লবণ, চুনাপাখর, 
জিপসাম, বক্সাইট, জিরকন, ইলমেনাইট, বেরিলিয়াম, মোনাজাইট, কেওজিন, 



রাসায়নিক শিল্প ৪২১ 

“প্রভৃতি দ্রব্য, ভারতে প্রচুর পাওয়া যায় । তবে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্ত সমস্ত 
"অঞ্চলে (দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং ব্যাঙ্গালোর ) জালানীর অত্যন্ত অস্থৃবিধা 
খাকায় এ সমস্ত স্থানে এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। 
দক্ষিণ ভারতে জলবিছ্যতের উৎপাদন বুদ্ধি পাইলে এ সমস্ত অঞ্চলে গুরু 
ব্রালায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

নিম্নের পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাকল এবং 
ভুতীয় পরিকল্পনার নির্বারিত তাগ বুঝা যাইবে? 

গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন, ১৯৫০৫১--১৯৬৫।৬৬ 
€ একক £ ভাজার টন ) 

। ১৯৫১-৫১ | ১৯৪৫৫-৫৬। _ ৯৯৬০-৬১ ১৯৬৫-৬৬ 

্ | । অনুমিত অনুমিত 
| উৎপাদন উত্পাদন ূ উৎপাদন উৎপাদন | উ২*পন উৎপাদন 

ক্ষমতা | ক্ষমতা 

নালফিউরক গ্যাসিড র ৯৯ | ১৬৪ ৪৭৬ ৩৬৩ 1১৭৫ ১০০০ 

নোডা এান | ৪৫ ) ৮১ ২৬৮ ১৪৫ ৫৩ ৪৫৯ 

কর্টিক নোডা ] ৮৯১ | ৩৭ ১১৪ ১৪৪ ৪ « ০ ৩৪০ 

কালনিযাম কাববাইড ৩ ১৭ ১০ ূ ৬৭ ৬৪ 

সোডিযাম হাউড়রো | 

সালফাইটু | 1 । ২৩ ওপ্ ১৭ ১ 

হাইড্রোজেন পার" ূ 

জক্সাইড | ও ১২ ৯৫ ৮ 

মি ০ 

(খ) আলকাতরা-জাত রাসায়নিক ভ্রব্য--মলকাতরা হইতে বেনজল, 

ঞ্যানথাসিন, এানথাপিন তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই সমস্ত বাসায়নিক 

দ্রব্য বক, বিস্ফোবক, গন্ধ ভরবা, প্লাষ্টিক প্রভৃতি বিভিন্ন এরা উৎপাদনে 

ব্যবহৃত হয়। কলিকাতা, কুলটি, জামসেদপুর, বোম্বাই, ঝরিয়া এবং হীরাপুর 

অঞ্চলে এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। (গ) বিদ্যুৎজাত 

রাসায়নিক দ্রব্য-_ক্যালসেয়াম কাঁরবাইড, এ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, 

এবং ফেরোম্যাঙ্গানীজ্জ এই শ্রেণীর ভ্রব্য। এই সমস্ত রাসানিক দ্রব্য উৎপাদনে 

প্রচুব বিছ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয় বলিয়া, বিছ্যুৎশক্তিব সববরাহেব উপর এই 

শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন নির্ভর করে। এই শ্রেণীর রাসায়নিক 

স্বর উতপার্দন ভারতে অঞ্ছ্ক্ প্রসার লভে করিতে পারে নাই। ভারতে 

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বুদ্ধি পাইলে পশ্চিম বক, মহারাষ্ট্র, মাত্রাজ, মহীশৃর্র এবং 

উত্তর প্রদেশে এই শ্রেণীর রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া 

আবাশ! করা যায়। 

বর্তমান অবস্থা_-ভারতের বৃহদান্তন রাসাকনিক শিল্পাগারসমূহ 



৪২২ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং মহীশুর রাজ্যেই অবস্থিত। পশ্চিম- 
বঙ্গের কলিকাতা ভারতীয় রাসায়নিক-শিল্লের কেন্দ্রস্থল । সমগ্র ভারতে যভ 
রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাহার প্রায় ৪৮ ভাগই কলিকাতায় গ্রস্ত 
হইয়া থাকে | দেশের চাহিদার অন্গপাতে নিত্যব্যবহার্ধ রাসায়নিক দ্রবোর 
উৎপাদন এদেশে এখনও অতি অল্প। তবে ভারত সরকার পুণাতে ন্যাশনাল 
কেমিক্যাল লেবোরেটরিজ” নামে যে বৃহৎ রাসায়নিক শিকল্পাগার স্থাপন 
করিয়াছেন তাহাতে ভারতে রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব বহুলাংশে দূরীভূত 
হইবে বলিয়া আশ করা যায় । ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত প্রায় ২৯৮৯ কোটি 
টাকা মূল্যের বাসায়নিক ভ্রব্য আমদানী করে। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে 
সোভিয়াম এবং পটাশিয়ামের যৌগিক পদার্থ, সোডিয়াম কাবনেট, কিক 
সোডা, এ্যাসিড, গন্ধক, ব্রিচিং পাউভার এবং গ্রিসারিনই প্রধান । সমগ্র 
আমদানীর ৬০% যুক্তরাজ্য, ৮০% জার্মানী, ১২% যুক্তরাষ্ট্র এবং সামান্য অংশ 

লী ও জাপান সরবরাহ করে। 

ভারতের সার প্রস্তুত শিল্প-ভারতে যে সার উৎপাদিত হয় তাহাদিগকে 
নিয়লিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় £__ 

(১) নাইফ্রোজেন-ঘটিত সার-_-এযাবৎকাল পধন্ত এই শ্রেণীব সারের 
মধ্যে আমোনিয়াম সালফেট-ই সবাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আলিভেছে। 

বিহার ও পঃ বঙ্গের কয়লার খনি অঞ্চলে কয়ল] হইতে কোক তৈয়ারীর ৪টি 
কারখানায় উপজাত দ্রব্য হিসাবে ইহ] এতদিন পধস্ত প্রস্তত তইতেছিল ; 
তবে ১৯৩৯ সালে মহীশূরের বেলাগুলায় সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ইহার 
উত্পাদন কার্ধ সুরু হয়। কেরালার আলওয়াএ এবং বিহারের সিন্ধীতেও 
সম্প্রতি ইহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে | সালফিউরিক এ্যাসিডভ ও জিপসাম 
এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল । ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত এশিয়ার 

বৃহত্বম সার উৎপাদন কারখানা “সিন্ধ'ী ফার্টিলাইজার আযাণ্ড কেমিক্যালস্” 
বিহারে ধানবাদ হইতে ১৭ মাইল দঃ পুর্বে অবস্থিত । এই কারখানা ১৯৫১ 
সালের অক্টোবর মাস হইতে উৎপাদন কার্য আরস্ভ করে। ইহার বাধিক 
উৎপাদন ক্ষমত1 ৩৫ লক্ষ টন আযমোনিয়াম সালফেট | এই কারখানায় 
প্রতিদিন যে ৫০*-৬০০ টন কোক কয়লার প্রয়োজন হয়, তাহা আসে 
(১৯৫৪ সালে স্থাপিত) সিশ্বীর নিজন্ব কোক কয়লা প্রস্তুতির চু্পী হঈতে। 
এই সার উৎপাদন কার্ধে পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন বুম বলয়! গোয়াই নদীতে 
বাধ দিয় জলসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ধানবাদের কয়লাখনির' 
নিকটেই অবস্থিত হওয়ায় এ স্থানে কয়লারও প্রাচুর্য রহিয়াছে । সিষ্কী উপধুক্ত 
পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত । সিঙ্কীর 
কারখানা হইতে উপজাত ভ্রধ্য হিসাবে প্রতিদিন ১০**০ টন ক্যালসিয়াম, 
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কার্ধনেট পাওয়া! যাইবে, তাহা দ্বারা একটি সিমেন্টের কারখানাও চালান 
যাইবে । . 

১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৩'৭ লক্ষ টন আমোনিয়াম সালফেট আমদানী 
হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহার চাহিদা দীড়ায় ৬১ লক্ষটন। এই শিল্পের 
বর্তমান সমস্যা গুলির মধ্যে গদ্ধক সরবরাহের অপ্রতুলতা এবং সিন্ধী ব্যতীত 
অন্যান্ত কারখানাগুলির উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে এই শিল্পের অধিকতর প্রসারের জন্য 
(১) গন্ধকের পরিবর্তে জিপসামের ব্যবহার বৃদ্ধি কর! প্রয়োজন; (২) ভারত 

ও রাজ্য সরকারগুলির কৃষি বিভাগে এবং কৃষকদিগের নিকট প্রচার কার্ষের 
দ্বার ইহার চাহিদ। বুদ্ধি করাইতে হইবে।/ (৩) সারের উতপাদন-ব্যয় হাস 

করাইতে ভইবে ; (8) ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট প্রভৃতি যে 
সমন্ত দ্রব্য এদেশে পাওয়া যায় এযামোনিয়াম স।লফেট প্রস্ততিতে উহান্দের 
ব্যবহার কর] যায় কিন। সে ব্ষিয়ে গবেষণামূলক কাধ চালাইতে হইবে; এবং 
(৫) ভারতে জিপিসাম এবং পিরাইটস্ মার কোথায় কোথায় পাওয়া যায় 
তাহার অন্রসন্ধান করিতে হইবে। 

তৃতীয় পরিকল্পনার কাধকালে বারাণসীর “সা কেখিক্যালস্) কারখানাটির 
সম্প্রসারণ করা হইবে এবং মান্রার্জের এম্সোরে, অন্ধ প্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ ও 
কোঠা গুডিয়ামে, এবং মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, মহীশুর ও গুজরাটে কয়েকটি নূতন 
বেসরকারী কারখানার স্থাপন কর] হইবে । ইহ? বাতীত পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
সহায়তায় হুর্গাপুরেও একটি নৃতন কারখানার স্থাপন করা হইবে । 

(২) ফস্ফেট্-ঘটিত সার :-_-১৯৫১ লালে ভাঝ্তের ১৪টি কারখানায় 
( বোন্বাউয়ে ৭টি, মহ্নীশূরে ২টি, এবং পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, মাদ্রাজ, প্রাক্তন 
হায়দরাবাদ এবং দিল্লীর প্রত্েকটিতে ১টি করিয়া) ৬১,০১৮টন স্থুপার-ফসফেট্ 
উৎপাদিত হয় ( মোট উত্পাদনের ক্ষমতা ১২৩৫ লক্ষ টন)। রক ফসফেট ও 
সালফিউরিক এযাসিড এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল । রক ফসফেট বিদেশ 
হইতে আমদানী হয় এবং সালফিউরিক এ্যাসিড আমদানীকৃত গন্ধকের 
সাহাধো এ দেশেই কেহ কেহ তৈয়ারী করিয়া লয়। দেশাত্যস্তরে এই সারের 
চীহিদ। বর্তমানে (/১৯৫৫-৫৬) বাধিক প্রায় ১২ লক্ষ টন। উত্পাদন ব্যয়ের 

আধিক্য এবং গন্ধকের অপ্রাচূই এই শিল্পের বর্তমান মন্তা। ৷ পরিকল্পন! 
কমিশন এই শিল্পের প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থার নির্দেশ দ্েন--(১) 
ফলফেটু ঘটিত অন্যান্ত সান্রেত্র উৎপাদন, (২) 'কোট্কা ফসফেটু উৎপাদনের 
ব্যবস্থা (ইহাতে অল্প গন্ধক ব্যবইত হয় ), (৩) দেশাভ্যস্তরে রক ফলফেটের 
অনুসন্ধানের ও ব্যবহারের প্রসারণ, (৪) মৃৃতাস্থি সংগ্রহের সুষ্ঠ ব্যবস্থার 
প্রবর্তন, (৫) সরকারের তরফ হইতে স্থুপার-ফসফেট্ উত্পাদনের ব্যবস্থা এবং 
(৬) অন্তান্থ ফসফেট-ঘটিত সারের ম্টন নির্ধারণ । 
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(৩) পটাসশ্যটিত সার-ভারতে এই শ্রেণীর সার (১) বিহার, উত্তর 
প্রদেশ ও পাঞ্তাব রাজ্যের পটাসিয়াম নাইট্রেট হইতে, (২) লবণ উত্পাদনের 
উপজাত ভ্রবা হিসাবে এবং (৩) গুড় হইতে প্রস্তত হইতেছে । আমাদের 
দেশে ইহার প্রয়োজন বর্তমানে প্রায় ৩৭,৫০০ টনের | আঁশ করা যায় যে অদূর 
ভবিষ্যতে দেশে ইহার ব্যবহার বুদ্ধি পাইবে । 

ভারতের পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় কষির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা! 

হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় সার প্রস্তুত শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে 
হয়। 

নিয়ের পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল এবং 
তৃতীয় পরিকল্পনার নির্ধারিত তাগ বুঝা যাইবে । 

সারের উৎপাদন, ১৯৫০-৫১--১৯৬৫-৬৬ 
(একক : হাজার টন) 

১৯৫৩০০৫১ | ১৯৫৫-৫৬৩১ ১৯৬৬০৬১ ১৯৬৫-৬৬৩ 

উৎপাদন উত্পাদন 
উৎপাদন উৎপাদন | ক্ষমতা 

ক্ষমতা 

নাইট্রোজেন ঘটিত সার ৃ 
(নাইট্রোজেন ভিত্তিতে) | ২৪৮ ১১০ 1১০০ ৮০৯ 
, কনফেট ঘটিত সার 
(৮805 ভিত্তিতে ) 

-গৃহাদি নির্াণে সিমেপ্ট একটি অপরিভার্ধ 

উপকরণ। ১ টন সিমে্ট তৈম়্ারী করিতে ১৬ টন চুনাপাথর ও এটেল, 

মাটি, ০*২ টন হইতে ০৫ টন কয়লা এবং ০**৩৫ টন জিপলাম কাঁচামাল 

রূপে ব্যবহৃত হয়। উতকষ্ট চুনাপাথর ভারতের অনেক স্থানেই রেলপথের 

নিকটেই পাওয়! যায়। এঁটেল মাটিও সর্বত্র পাওয়া যায়। ভারতে জিপসাম 

ও কয়লার উৎপাদনও প্রচুর । 
শিল্পাঞ্চল__-১৯.৪ সালে মান্রাজে ভারতের প্রথম সিমেপ্ট তৈয়ারীর 

কারখানা স্থাপিত হয় । ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের ১১টি সিমেপ্টের কারখানার 

মধ্যে বিহারে ৫টি, মধ্যপ্রদেশে ১টি, মাব্রাজ-অন্ধে ৫টি, সৌরাষ্ট্রে ৩টি, পেপস্থতে 

২টি এবং মহীশূর, হায়দরাবাদ, রাজস্থান, িকসস্থর-কোচিন ও ম্ধাভারতের 

প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া কারখানা ছিল। এই কারখানাগুলির মোট 

উৎপাদনক্ষমত| ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩২৮ লক্ষ টন ও ২৬৯২ 

লক্ষ টন। এ সালে এই প্রতিষ্ঠানসমূহে ২ কোটি টাক! পরিমিত মূলধন ও 
৩৩০০০ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ভারতের* মধ্যে বিবার সিমেন্ট উৎপাদনে 
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প্রধান স্থান অধিকার করে। বিহারের ডালমিয়ানগর, জাপলা, চাইবাসা ও 
ধখেলারী সিমেন্ট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। ডালমিয়ানগরের সিমেন্টের 
কারখান! ভারতের মধ্যে বৃহত্তম । মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর ও গোয়ালিয়র ; 
গুজরাটের পৌরবন্দর, মহীশৃরের ব্যাঙ্জালোর ; মাব্রাজ-অদ্ের মধুকরাই, 
বেজওয়াদা, ভালমিয়াপুরম ও মঙ্গলগিরি; পাঞ্জাবের অমৃতসর , ও প্রাক্তন 
হায়দরাবাদ লিমেন্ট উত্পাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৯৫২ সালে “এমোসিয়েটেড 
সিমেণ্ট কোং অব ইগ্ডিয়া” নামক একটি সংঘের কর্তৃত্বাধীনে ১২টি (মোট 
উৎপাদনক্ষমতা ২৩ লক্ষ টন ), ডভালমিম্ার তত্বাবধানে ৪টি (মোট উতৎপাদন- 
ক্ষমতা ৮৩ লক্ষ টন), মহীশৃর সরকারের তত্বাবধানে ১টি ( মোট উৎপাদন- 
ক্ষমত। ০৮৬ লক্ষ টন ) এবং ৬টি স্বতন্ত্র (মোট উতৎপাদ্নক্ষমতা ৬৭ লক্ষ টন) 
প্রতিষ্ঠান ছিল। সিমেণ্টের উৎপাদন এবং মূল্য “এ. সি. সি. আই.” সংঘ কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত ভয় । | 

বর্তমানে ভারতে যে পরিমাণ সিমেণ্ট উৎপাদিত হইতেছে তাহার দ্বার! 
দেশের চাহিদ1 মিটাইয়াও বিদেশে রঞ্চানী করার মত উদ্বৃত্ত থাকে । ইরাক, 
সিংহল ৭ ইন্দোনেশিয়াতে ভারতীয় সিমেণ্ট রপ্তানী হয়। ১৯৫১-৫২ এবং 
১৯৫৪-৫৫'সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৮১,০০০ টন ও ১ লক্ষ 
টন। অবশ্য ভারত বিদেশ হইতে সামান্। পরিমাণে উচ্চ শ্রেণীর লিমেন্ট 
আমদানী করে। ১৯৫১-৫২ এবং ১৪৫৪-৫৫ সালে এই আমদানীর পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ১০১,০০০ ও ৮,০০০ টন । 

ভারতীয় সিমেন্ট শিল্পেব বর্তমান সমস্তা গুলির মধো নিম্মলিখিতগুলিই 
প্রধান £_(১) বর্তমানে সিমেন্টের কলগুপির মধো ৮টিরহ উত্পাদনক্ষমত। 
১ লক্ষ টনেরও অল্প, এই কারণে উহাদের উত্পাদন-বায় অধিক হইয়। পড়ে ; 

(২) প্যাকিং, দূরবর্তী স্থান ভতে চুনাপাথর আনিবার ব্যয়, বিদেশ হইতে 
বঙমানে বর্ধিত যূলোো যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং দূরবর্তী স্থান হইতে বহু বায়ে কয়লা 
'আনাইতে হয় বলিয়। ভারতে সিমেণ্টের উতপাদন-ব্যয় অধিক হইয়া পডে। 

এই শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসারের জন্য পরিকল্পনা কমিশন নিয়লিখিত বাবস্থা 
এগুলির নির্দেশ দম়্াছেন £--(১) বঙমান প্রতিষ্ঠটানগুলির উত্পাদনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি কবিতে হইবে 7 (২) আঞ্চলিক চাহিদ! মত প্রত্যেক রাজ্যেই সিমেন্টের 
কল স্থাপন করা উচিত ; (৩)* বর্তমানে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উত্পাদন ব্যয় 
ধিক তাহাদ্দিগকে যন্ত্রপাতির সংস্কার-সাধন ও উৎপাদনের সম্প্রসারণ দ্বার। 
'উৎপাদ্ন-বায়ের হাস করাইতে আব । (9) রাজা সরকারসমূহ সিমেন্টের 
কলগুলিকে উতকষ্ট শ্রেণীর চুনাপাথর উত্পাদনের নিমিত্ত যাহাতে খনিসমূহের 
দীর্ঘ মেয়াদী ইজার] দান করে তাহার ব্যবস্থ। করিতে হইবে $ এবং (৫) বিদেশে 
ভারতীয় সিমেন্টের রপ্তানী যাহাতে বৃদ্ধি পান্গ তাহার ব্যবস্থা! করিতে হইবে । 
১৯৫৫-৫৬ লাল নাগাদ ভারতের ২খ্ট সিমেপ্টের কলের ( বোম্বাইতে ২টি 
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এবং বিহার, উভিস্া।, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানের প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়৷ নূতন 
কল) মোট উৎপাদন দ্রীভায় ৪৬ লক্ষ টন। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের 
সিমেপ্টের কারখানাগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন দাভাঙ্গ 

যথাক্রমে ৯০ লক্ষ ও ৮৫ লক্ষ টন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ 
ঈাড়াইবে ষথাক্রমে ১৫ কোটি ও ১৩ কোটি টন। 

ভারতের কাচশিল্প--অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেশীয় প্রথায় ভারতে 
কাচ -প্রস্তত চলিয়া আসিতেছে । ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে সময় যখন 
চেকো প্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, উংল্যাণ্ড ও জার্মানী হইতে কাচের আমদানী 

বন্ধ হইয়] যায় সেই সময় হইতেই ভারতে আধুনিক ধরণের কাচশিল্প গড়িয়া 
উঠিতে আরম্ভ করে । ১৯৫১ সালে ভারত্েেব মোট ১৪৪টি বৃহদায়তন কাচ 
নির্মাণের কারখানায় ২৬০০০ শ্রমিক এবং ৫*৭৮ কোটি টাকা পরিমিত মূলধন 

নিষুক্ত ছিল। এই সমস্ত কারখানার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ও প্ররূত উৎপাদন 
ছিল যথাক্রমে ২১৮৮৫০ টন এবং ৯২,০০০ টন। এ সালে ভারতে ৯২টি 
কাচের চুডি তৈয়াবীর কারখানাও ছিল। এই সমস্ত কারখানার উৎপাদন 
ক্ষমত। ও প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩১০০০ টন ও ১৪১০০০ টল। 

বালি, সোহাগাঁ, সোডাএ্যাশ, সম্টকেক, ডলোমাইট, চনাপাথব, সোরা, : 
গন্ধক, ম্যাঙ্গানীজ ভাই-অক্সাইড, কয়লা, সেলেনিয়াম ধাতু, তরল স্বর্ণ, আর্সেনিক 
অক্মাউড ও রং করিবার উষধাদিই কাচশিল্পের প্রধান প্রধান কাচামাল। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর বালি, ডলোমাইট, সোর। ও চুনাপাথর পাওয়! 
যাষ। সোহাগ, গন্ধক, ম্যাঙগানীজ ডাই-অক্সাউড, রং, সোভাএ্যাশ প্রড়ন্ডি 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় । 

শিল্পাঞ্চল-_বর্তমানে ভারতে ছুইটি প্রথায় কাচ প্রস্তত হয়_ (ক) দেশীয় 
প্রথায় কুটিরশিল্প হিসাবে এবং (খ) আধুনিক প্রথায় যন্শিপ্ল ভিসাবে। 

(ক) দেশীয় প্রথায় ভারতের সর্বব্রই কাচ প্রস্তুত হয়। উত্তবপ্রদেশেব 

ফিরোজান্বাদ জেলায় এবং মহারাষ্ট্রের বেলগাঁও জেলায় এই শিল্পের প্রসার 
সর্বাপেক্ষা অধিক । কুটিবশিল্প হিসাবে মহীশৃরেও কাচ প্রস্তুত ভইয়া থাকে । 
ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপার্দিত কাচের এবং আমদ্বানীকত জাপানী 
কাচের প্রতিযোগিতায় ভারতের এই প্রাচীন কুটিরশিল্পটি প্রায় ধ্বংসের মুখে 
পেঁছিয়াছে। 

(খ)ট আধুনিক কাচের কারখানাগুলিতে কাচের পাভ, কাচের ফাপা দ্রব্ 
ও কাচের চুড়ি প্রস্তুত হয়৷ কাচ নির্মা ণেরুঞ্জন্থ আধুনিক ধরণের কারখানা- 
গুলি উত্তরপ্রদেশ (২১), মহারাষ্ট্র ও রি পশ্চিমবঙ্গ (৩০), মাড্রাজ 

(৮) বিহার (৮), মধাপ্রদ্দেশ (৬), পাঞ্জাব (৪), দিল্লী (২), রাজস্থান (২), প্রাক্তন 

হায়দরাবাদ (২), কেরাল। (২) ও উড়িস্কায় গড়িয়! উঠিয়াছে। ইহা ছাড়াও ৩৫টি 
কল পভ করেছ বৎলর যাব যন রহিয়ঈছে। উত্তরপ্রদেশে আধুনিক কাচশিল্পের 
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প্রসার ব্যাপক । মোরাদাবাদ জেলার ভাজোই অঞ্চল ভারতে কাচের পাত 

উৎপাদনের একমাত্র কেন্দ্র । ভারতের সমগ্র উৎপাদনের প্রায় & অংশ চূড়ি 
ফিরোজাবাদে প্রস্তত হয়। সিকোহাবাদ, হাথরাল, নৈনী এবং ভাজোই 
অঞ্চলে কাচের ফাপ। দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। উত্তরপ্রদেশের কাচশিল্প ছোট 
ছোট পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে বলিয়া! এই শিল্প তাদৃশ উন্নতি 
লাভ করিতে পারিতেছে ন। কাচের বাতি, নল, ফ্লাস্ক, টেস্ট-টিউব প্রভৃতি 
দ্রব্য পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই অঞ্চলের কারখানায় প্রস্তুত হয়। পাঞ্জাবের কার- 
খানায় প্রধানতঃ বোতল প্রস্তত হয়। জমৃতসর এ রাজ্জের কাচশিল্পের কেন্দ্রস্থল । 

বর্তমান অবস্থা--ভারতীয় কাচশিল্পের ভবিপ্তৎ অতি উজ্জল। এদেশে 

কাচের আভ্যন্তরীণ চাতিদ। খুব বেশী এবং কাচ প্রস্বতেব জন্য অতি প্রয়োজনীয় 
কাচামালসমূহের ৭ গ্রাচুধ রহিয়াছে । কাচের পাত উত্পাদন শিল্পকে ১৯৫০ 
সাল হইতে সবকাবী সংরক্ষণ দে ওয়! হইয়াছে । সম্প্রতি “ই গ্রাস্রিয়াল ফিনান্স 
কর্পোরেশন” ভূরকাণ্ডা (বিহার ) অঞ্চলের একটি কাচেব পাত উৎপাদক 
প্রতিষ্ঠানকে খণ দ্রান করিয়াছেন । ভারতীয় কাচশ্লি আভান্তরীণ চাহিদ। 
মিটাভয়াও এভেন, সিংহল, ব্রদ্মদেশ, মালয়, আবব, ইবানঃ জাপান এবং অন্যান 

দেশে কাঁচ ও কাচের দ্রব্যাদি বপ্তানী কবে। 
এই শিল্পের বর্তমান জমন্ঠাগুলিব মধ্যে নিয়লিখিতগুলিই বিশেষ 

উল্লেখযোগা :-(১) দেশাভ্যন্তরে উৎপাদিত সোভ।-থ্যাশের অপ্রাচুষ এবং 
উৎপাদিত বালিব অপকর্ষ , &বং (২) প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি ও উতপার্দিত 
্রব্যাদিব অপকর্ষ। এউ শিল্পেব অপিকতর প্রসারেব জন্য পরিকল্পনা কমিশন 
নিম্নলিখিত কাষস্থচীব নির্দেশ দিযাঞ্েশ 20১) ১৯৫৫-৫৬ মাল নাগাদ যে 
আরও ১৪টি বুহদায়তন আখুনিক কাচের কারখানা গডিয়। উঠে তাহাতে 
মোট উৎপাদনের পরিমাণ আবও বৃদ্ধি পাইবে ; (২) প্রতি ব্সর যাহাতে 
অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ কাচেব বাল্ব নিমিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
(৩) এই শিল্পেব উন্নতির জন্য “কাচশিল্প গবেষণাগাব” স্থাপন করিতে হইবে 

এনং (৪) প্লেট কাছের আমদানীব পরিমাণ ক্রমাগতই ত্রাস করাইয়া ১৯৫৫-৫৬ 
সাল নাগাদ ২০ লক্ষ টাকায় দ্রাড করাইতে হইবে । ১৯৫৭-৫১ ও ১৯৫৪-৫৫ 

সালে ভারতে ৫৮২০ ও ১৩৮৬৯ লক্ষ টাকার কাচের জিনিসপত্র আমদানী হয় 
আবার এ ছুঈটি সালে ভারত হইতে ২৭:৪৫ ও ২৪৪৫ লক্ষ টাকার কাচের 
জিনিস বিদেশে রপ্তানী হয়। এই শিল্পের উন্নতিকল্পে সম্প্রতি কাশী ও 
কলিকাতায় দুইটি কাচশিল্প গবেঞ্ছ্ুগার স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ 
সালে কাচের কলগুলির মোট উৎপাদন দাড়ায় ১২৫ লক্ষ টন। ১৯৬০-৬১ 

সালে কাচের কলগুপির উৎপার্দন ক্ষমতা! ও প্রকৃত উত্পাদন দাড়ায় ষণাক্রমে 

৩'৭* লক্ষ টন ও ২২৫ লক্ষ টন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ 
ধ্লাড়াইবে থাক্রমে ৬'১৫ লক্ষ টন ও ৪'৯০ লক্ষ টন। 
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উনবিংশ অধ্যায় 

ব্রয়ন শিল্প 

বয়ন শিল্পের অন্তর্গত প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ হইল কার্পাস বয়ন, পশম 
বয়ন, রেশম ও কৃত্রিম রেশম বয়ন শিল্প । 

কার্পাস বয়ন শিল্প 

বন শিল্প সমৃহের মধ্যে আবার কার্পাস বয়ন শিল্পই সমধিক প্রসিদ্ধ 
যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বপ্রধান কার্পাস বয়ন কেন্ত্র। যুক্তরাজ্য, রুশিয়া, জাপান, 
ফ্রাব্স, ভারত প্রভৃতি দেশও কার্পাস' বয়ন শিল্পে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান 
অধিকার করে4 না 



বয়ন শিল্প ৪২৪ 

আঞ্চলিক বণ্টন-_পৃথিবীর সর্বত্রই কার্পাস-বয়ন-শিল্পের প্রসার অল্লবিস্তর 
পরিলক্ষিত হয়। নিয়ের সংখ্যামান হইতে পথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে 

৭ঈনং চিদ্্র-_পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাদ-বয়ন-কেন্ত্রসমূহ 

কার্পাসের সুতা! উৎপাদনের বর্তমান পরিমাণ বুঝ যাইবে £_-১৯৫০ সালে 

মোট সত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫১৩২৫,০০* টন। ইহার মধ্যে ৩২০ 

উৎপাদন করিয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র ১৪% সোভিয়েট বাই, ১*% ভারত, ৭% 
যুক্তরাজ্য, ৫% পঃ জার্মানী, ৫% ফ্রান্স, ৪%% জাপান এবং ৩% চীন বাদে 

অন্যান্য দেশ। 

যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস' বয়নশি্প-_কার্পাস ভ্রবা উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র 
পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্রের অল্লাধিক ১৬০০ কার্পান 

শিল্পাগারে প্রায় ৫ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। 

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীনবন- আপালাচিদ্নান পর্বতমালার 
পূর্বাঞ্চলে উত্তরে মেইন হইতে আলাবাম? পযন্ত বিস্তৃত ভূভাগে যুক্তরাষ্ট্রের 

কার্পাস শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে । ইহার অন্তর্গত তিনটি অঞ্চলে 

কার্পাস শিল্পের পরমার বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 

(১) নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চল__নার্্ জলবামু, দক্ষিণাঞ্চল হইতে কার্পাস 
আনয়নের সবিধা, জলবিছ্যুতের প্রাচুধ, বন্দর ও পোতাশ্রয়ের নৈকট্য, জল ও 

স্থলপথে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষ ও স্থলভ শ্রমিক এবং মূলধনের প্রাচুর্য 

প্রভৃতি কারণে নিউইংল্যাণ্ড অঞ্চলে কার্পাস শিল্প একদেশীভৃত হইয়াছে । তরে 

বর্তমানে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি ও নানাবিধ শ্রমিক সমস্থা, ক্রমবর্ধমান করভার, 

প্রাচীন পদ্ধতিতে উৎপাদন, মুরধক্জর হাস, বিশিষ্ট শ্রেণীর চাহিদা মিটাইবার 

প্রয়ামে সঙ্কুচিত উৎপাদন, এবং সর্বোপরি দক্ষিণাঞ্চলের কার্পাস শিল্পের সহিত 

প্রতিযোগিতায় এই অঞ্চলের কার্পাস শিল্পের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। 

ফল্রিভার, উত্তর আ্যাভাম্স্, হালিওক্স্, টন, লোয়েল, লরেন্স, ম্যাঞেস্টার, 
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'কিচবার্গ, পটুকেট, ওয়ারউইক, উইনস্গেট এবং নিউস্টন্ এই অঞ্চলের 
উল্লেখযোগ্য কার্পাস-শিক্প কেন্দ্র। নিউইংল্যা্ড অঞ্চল অপেক্ষাকৃত সুক্ষ বন্থাদি 
উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । এই অঞ্চলের বস্ত্র ধোলাই এবং রং ও 
ছাপার কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । | 

(২) দক্ষিণাঞ্চল-_পিয়েডমণ্ট বলয়ের অন্তর্গত উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারো- 
লিনা, জজিয়! ও আলাবামাতে কার্পাস শিল্প ব্যাপকভাবে গড়িক়৷ উঠিয়াছে। 
কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলের নৈকট্য, মধ্য ও দক্ষিণ আপালাচিয়ান অঞ্চল 
হইতে কয়ল! ও জলবিছ্াযতের সরবরাহ, মূলধন এবং স্থুলভ ও নিপুণ শ্রমিকের 
প্রাচুর্ধ, কার্পাস দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, কার্পান উৎপাদক অঞ্চল ও ভোগ- 
কেন্দ্রের সহিত শিল্পাগারসমূহের উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা এই শিল্পের প্রসারের 
সহায়ক । এই অঞ্চলে চুনবজিত নরম জলের পধাপ্ত সরবরাহ না থাকায় বন্ত 
ধোলাই, রং ও ছাপার কাধ সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয় না। গ্রীনভীল, স্পার্টান- 
বার্গ, গ্যাস্টোমা, চার্লোটে, কংকর্ড, কলাম্বাস, মেকন, অগাস্ট ও কলছিয়। 
অঞ্চলে বহু কার্পাস শিল্পাগার রহিয়াছে । দক্ষিণাঞ্চলের শিল্পাগারসমূহ সুসজ্জিত 
এবং আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া! থাকে । এই অঞ্চলে উৎপন্ন কার্পাস 
দ্রব্যাদি ঈষৎ মোট1। ইহা চীন ও আফ্রিকাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। 

(৩) মধ্য আটলা্টিক অঞ্চল-__পেনসিলভ্যানিয়া, নিউইয়র্ক এবং 
মেরীল্যাণ্ড অঞ্চলে কার্পাস শিল্প ব্যাপকভাবে গভিয়া উঠিয়াছে। কার্পাস 
উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নৈকট্য, স্থলভ ও দক্ষ শ্রমিক এবং জলবিছ্যুত্তের পথাণ্ত 
সরবরাহ এই অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের প্রসারে সহায়তা করে। এই অঞ্চলে 
সাধারণতঃ গেধি ও মোজার উত্পাদন সবাপেক্ষা অধিক । ফিলাডেলফিয়া 
গেঞি, মোজা ও লেস উৎপাদনে ইবশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । 

গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাস শিল্প-_কার্পাস শিল্প সংগঠনে গ্রেট ব্রিটেন 
পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। 

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন-__থ্েট ব্রিটেনের কার্পাসশিল্প 
প্রধানত: ল্যাঙ্কাশায়ারের ম্যাঞ্চেস্টার অঞ্চলে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। 
এই অঞ্চলে সমগ্র ব্রিটেনের প্রায় ৯* ভাগ এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ২৫ ভাগ 
মাকু চালু রহিয়াছে । গ্রেট ব্রিটেনের কার্পাস শিল্পে নিযুক্ত সমগ্র শ্রমিকের প্রায় 
৮০ ভাগই ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে । এই একদেশীভবনের 
কারণ (ক) এই অঞ্চলের জলবায়ু সার! বৎসরই আর্দ্র থাকায় কার্পাস বয়ন 
শিল্পের সহায়ক ; (খ) এই অঞ্চলে চুনবঙ্গিত বিশুদ্ধ ও নরম জলের পর্াঞ্চ 
সরবরাহ থাকায় বস্ত্র ধোলাই, রং, ছাপ! প্রীতি কার্ধের বিশেষ সুবিধা হয়; 
€গ) নিকটবর্তা ল্যাঙ্কাশায়ারের কয়লা খনি হইতে পর্ধাপ্ত কয়লার সরবরাহ 
পাওয়া যায়; (ঘ) ল্যাঙ্কাশায়ারের ভূমিভাগ কৃষিকার্ষের অনুপযোগী হওয়ায় এই 
অঞ্চলের প্রায় সমস্ত শ্রমিক এই শিল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে? (ও) লিভারপুল 
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বন্দরের সান্বিধ্য যুক্তরাষ্ট ও অন্যান্ত দেশ হইতে কার্পাস আমদানী ও পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে বস্ত্র রঞ্ানীর স্থবিধা দান করে; (5) চেশায়ার অঞ্চলের 
রাসায়নিক শিল্প এই অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ায় বস্ত্র ধোলাই, রং এবং ছাপ! 
প্রভৃতি কার্ধের উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যাদ্দির সরবরাহ এই অঞ্চলে প্রচুর? 
€ছ) এই অঞ্চলে যানবাহনের প্রচুর স্থৃবিধ! রহিয়াছে । 

লযাঙ্কাশায়ারের কার্পান শিল্পে উপাদনবৈশিষ্ঠ্য বিশেষরূপে পরিলক্ষিত 
হয়। ওন্ডহাম, বোণ্টন, ম্]াঞ্ষেস্টার, রকডেল, লেই, স্টকপোর্ট প্রভৃতি দক্ষিণা 
ধলের কেন্দ্রসমূহে সৃতাকাট। অত্যন্ত ব্যাপক । গল্ডহ্থাম ও রকডেল মধ্যমাকুতি 
আশযুক্ত এবং বোণ্টন ও ম্যাঞ্চেন্টার দীর্ঘআশযুক্ত কার্পাস হইতে সুতা 
প্রস্তুত করিয়া থাকে | বার্ণলে, ব্র্যাকবার্ন, প্রেস্টন, নেলসন, আক্রিংটন, 
ডারওয়েপ্ট, কবৃবি প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের কেন্দ্রসমূহে বস্ত্রবয়ন অত্যন্ত ব্যাপক। 
(বোল্টন লেপ ও তোষক ; রোসেণ্ডেল অঞ্চলের শিল্পাগারসমূহ চাদর ; প্রেষ্টন 
উচ্চশ্রেণীর জামার কাপড় ; ব্ল্যাকবার্ণ ও আাক্রিংটন অল্পমূল্যের ধুতি ; এবং 
নেলমন ও করুবি উচ্চশ্রেণীর সাটিন, পপলিন, ব্রোকেড প্রভৃতি উৎপাদনে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । ম্যাঞ্চেস্টার, শ্তালফোর্ড, স্টকপোর্ট, বিউরী, বোল্টন, 
রকডেল, র্যাডক্লীফ, হোয়াইটফীন্ড এবং মিড্লটন অঞ্চলের বস্ত্র ধোলাই, রং ও 
ছাপার কাধ বিশেষ উল্লেখষোগা । 

বর্তমান অবস্থাঁ_-১৯১৩ লালের পুধাবধি ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস শিল্প 
পৃথিবীতে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিত। কিন্তু ১৯১৩ সালের পর হইতে এই 
শিল্লের অবনতি পরিলক্ষিক্ হইতে থাকে । (ক) কাচামালের অপ্রতুলতা, 
(খ) বিক্রয়-কেন্দ্রের অভাব, (গ) যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সহিত ক্রমবর্ধমান 
প্রতিযোগিতা, (ঘ) শ্রমিক-সমন্ডা ও শ্রমিকের মুরীর আধিক্য, (ড) কৃত্রিম 
রেশম, নাইলন প্রভৃতি পরিবত সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহার, (চ) প্রাচীন উত্পাদন 
পদ্ধতি হেতু উৎ্পাদনব্যয়ের আধিকা, (চ) ভারত, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান 

প্রভৃতি পুবতন আমদানীকার্ক দেশগুলিতে কার্পাস শিল্পের গঠন ও প্রসার 
প্রভৃতি নানা কারণে ল্যান্কাশায়বের কার্পাস শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। তবে 
একথা সত্য যে উচ্চশ্রেণীর কগুর্পাস বস্ত্রের প্রস্ততি ও ব্যবসায়ে ল্যাঙ্কাশায়ার 
আজিও পৃথিবীতে শ্রেষ্টস্থান অধিকার করে। উৎপাদন-ব্যয়ের হাস ও উন্নততর 
উৎপাদন-পদ্ধতি প্রবতিত হইলে ল্যাঙ্কাশ্রায়ারের কার্পাস শিল্পের ভবিষ্যৎ 
উজ্জল বলিয়াই মনে হয় । ০8. 

গ্রেট ব্রিটেনের কার্পান শিল্প বিদেশ হইতে আমদানীকৃত কার্পাসের উপর 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকেশস্ফ্ঠমানে অধিকাংশ কার্পাসহ যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, 
ব্রাজিল, পেরু, স্থান প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হয় । গ্রেট ব্রিটেন হইতে 
'উচ্চশ্রেণীর কার্পাস ত্রব্য যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানী হয় 
এবং নিয়শ্রেণীর কার্পাস ভ্রব্য ভূমধ্যলাগরীয় দ্বেশসমূহ, রুশিয়া, স্বইডেন, নরওয়ে, 
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আফ্রিকা, পশ্চিম ও *পুর্ব ভারতীয় ছবীপপুঞ্জ, পশ্চিম-এশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ 
আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেশিষা প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। জাপান, ফ্রান্স» 
জার্মানী এবং সুইজারল্যাণ্ড হইতে গ্রেট ব্রিটেন কার্পাস ভ্রব্য আমদানী করিয়া 
থাকে। 

উপরোক্ত অঞ্চল ব্যতীতও (১) ডাবির্শায়ার ও ইয়র্কশায়ারের প্রাস্তভাগে 
' বস্ত্র ধোলাই, রং, ছাপ] প্রভৃতির কায, (২) মাসগে। অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর গপপলিন, 
মসলিন ও জামার কাপড ; পেস্লী অঞ্চলে সেলাইয়েব ৬1 এবং (৩) আফার- 
লাগ্ের বেলফাস্ট অঞ্চলেও কার্পাস শিল্প গ্রসার লাভ কয়িয়াছে। 

মহাদেশীয় ইউরোপের কার্পাস শিল্প--ঈউরোপ মহাদেশের প্রধান 
ভূমিভাগের পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেল হইতে পুর্বে রুশিয়া এবং দক্ষিণে ইতালী 
এ স্পেন হইতে উত্তরে স্থইডেন ও ফিনল্যাণ্ড পযন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে কার্পাস- 
বয়নশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে । এই বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে উত্তর-পুর্ব ফ্রান্স, 
হল্যাণ্ড, জার্মানী, পোল্যাণ্, বেলজিয়'ম এবং স্থইজারল্্যাণ্ডে উচ্চশ্রেণীর 
কার্পাস দ্রব্য, এবং লেস, গে, মোজ। প্রর্ভৃতি প্রচুব পরিমাণে উৎপাদিত 
হইয়া থাকে । সমুন্ত্সান্নিধা, নিবিড লোকবসতি, ব্যাপক চাহিদা, স্থুলভ ও 

দক্ষ শ্রমিক এবং জলবিদ্যুৎ ও কয়লার প্রচুর, চুনবজিত জলের পধাপ্ত সরবরাহ 
এবং উন্নত ধরণের পবিবহন ব্যবস্থা! প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কার্পাস 
শিল্পের উন্নতিও প্রপারেব কারণ। এতদঞ্চলে প্রধানতঃ আমদানীকত কার্পাসের 
সাহায্যেই বম্বনশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অতি উচ্চশ্রেণীর ও উন্নতধরণের 
কার্পাস দ্রব্য উৎপাদনে ফ্রান্স ( লীল, কয়েন, যূলহাটউস্ ) পৃথিবীতে শীর্ষস্থান 
অধিকার করে। পশ্চিম জার্মানী (বার্মেন ও এলবারফিল্ড), ইতালী (জেনোয়1৯ 

স্পেন (বাপিলোন]1) পোল্যাণ্ড (লোজ) হল্যাগ্ড (গ্রনিগ্জেন, এনসেডে, এঙ্গেলো, 
আলমেলোঁ, অলডেনজাল, গ্লেডারল্যাণ্ড, উঃ ব্র্যাবাণ্ট), বেলজিয়াম (ক্রসেল্স্) 
স্ুইজারল্যাণ্ড (জুরিক) প্রভৃতি অঞ্চলেও কার্পাস শিল্পের প্রসার বর্তমানে 
পরিলক্ষিত হইতেছে। 

রুশিয়ার কার্পাস বয়নশিল্প-_দক্ষিণ রুশিয়া ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার 

বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পর্যাপ্ত কার্পাসের সরবরাহ এবং স্থলভ শ্রমিক' ও বিছ্যুৎ- 
শক্তির প্রাচুর্য হেতু রুশিয়া কার্পাস বয়ন শিল্প সংগঠনে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান 
অধিকার করিয়াছে । প্রধানতঃ আঞ্চলিক চাহিদ। মিটাইবার জন্য রুশিয়ার 
বিভিন্ন অঞ্চলে কার্পাম বয়ন শিল্প প্রসার লাভ করিলেও লেনিনগ্রাদ, আইভা- 
নোভা, ক্যালিনিন ও মস্কো অঞ্চলেই হহার প্রসার সমধিক উল্লেখযোগ্য । 
সম্প্রাত ককেসাস, ক্রিমিয়া, উজবেকিস্তান্ঞঞগং পশ্চিম ও মধ্য সাইবেরিয়ার 
বিভিন্ন স্থানে বৃহদায়তন কার্পাস বয়নকেন্দ্রলমূহ প্রসার লাভ করিতেছে। 

জাপানের কার্পাস বয়নশিক্স--ছ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব পর্যন্ত সমগ্র 
এশিয়ার মধ্যে কার্পাস শিল্প সংগঠনে জাপান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
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করিত। সম্প্রতি জাপানের এই শিল্পটি আবার নৃতন করিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 

একদেশতা ও প্রসারের কারণ--কার্পাস শিল্পে জাপানের এতাদুশ 
ক্রুত উন্নতির কারণ--(১) সমগ্র জাপানের, বিশেবতঃ ইহার দক্ষিণ অংশের' 
আর জলবায়ু, (২) স্থলভ জলবিছ্যৎ সরবরাহের প্রাচুর্য, (৩) উন্নত যানবাহন 
ব্যবস্থা, (৪) স্থুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্ধ, (৫) চীন, ভারত এবং ইন্দো- 
নেশিয়ায় জাপানী দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা, (৬) উন্নত ধরণের শিল্প সংগঠন এব্ং 
মধাস্থতার অপসারণ, (৭) জাপানে স্বয়ংক্রিয় বয়ন্যন্ত্র বাবহারের ফলে স্তার। 

'পচয় হ্রাস। (৮) আধুনিক ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে। 
উৎপাদনব্যয়ের স্বল্পত1। 

বর্তমান অবশ্থাঁ_জাপানের কার্পাস বয়নশিল্প সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক 
কার্পাস আমদানীর উপর (মুখ্যতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও গৌণতঃ মিশর ও চীন হইতে), 
নির্ভরশীল। ওমলাকা, টোকিও, নাগোয়া এবং কোবে অঞ্চলেই জাপানের 

কার্পাস শিল্প সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে । ওসাকাতে কার্পান বয়নশিক্প 
এত অধ্বিক প্রসার লাভ করিয়াছে ষে ইহাকে প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার বল! হয় | 

জাপানে সাধারণতঃ মোট কার্পাস দ্রব্য উৎপাদিত হয়। বতমানে দীর্ঘ 
আঁশযুক্ত উচ্চশ্রেণীর মাকিন কার্পাস হইতে সুক্ষ বন্ত্রাদির উৎপাদনও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। জ্ঞাপানের কার্পাস ভ্রব্য চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ 
আফ্রিকা এবং প্রাচ্যের অন্তাগ্ত দেশসমূহে রপ্তানী হইয়া যায়। বর্তমানে 
পান বন্ত বপ্তানীর ক্ষেত্জরে পৃথিবীতে শীর্স্থান অধিকার করে। 

চীন দেশের সাংহাই অঞ্চলেই কার্পাস বয়নশিল্পের প্রসার অনিক) 
পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলেও কার্পাস বয়নশিল্প দ্রুত প্রসার লাভ 
কবিতেছে। কার্পাস বয়ন ভ্ভারতের একটি উল্লেখযোগা এবং অতি প্রাচীন 
শিল্প। মেক্সিকো। দেশের ওরিজাবা ও মেক্সিকো সিটি অঞ্চলে কার্পাস বয়ন 
প্রলার লাভ করিয়াছে। 

সরকারী তত্বাবধানে ভ্রাজিলের রেসিফ (7২০০1£5) হইতে সাওপাগলো! 
অঞ্চল ব্যাপিয়া কার্পাস বয়ন শিল্প গডিয়। উঠিক়াছে। কার্পাস বয়ন বর্তমানে 
ব্রাজিলের দ্বিতীয় বুহতম শিল্প । এতদঞ্চল হইতে কার্পাস বন্ত্র দক্ষিণ আফ্রিক? 
এবং অন্যান্ত নিকটবর্তা অঞ্চল সমূহে রপ্তানী হইয়া যায়। অস্টেলিয়! ও 
দক্ষিণ আক্রিকাতেও কার্পান বয়নের আধুনিক প্রতিষ্ঠান সমূহ গিয়া 
উঠিয়াছে। 

॥ 

সি + 
ভাতের ক্তার্পাস বয়নশিল্প 

কার্পান বন্ত্র বয়ন ভারতের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম শিল্প। ভারত 
কার্পাসজাত শ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীচুত দিতীয্, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক 

৮ 
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সংখ্যার দিক হইতে তৃতীয় এবং উৎপাদনে প্রযুক্ত মাকুর দিক হইতে পঞ্চম 
স্থান অধিকার করে। 

পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ঘুষুড়ী অঞ্চলে ১৮১৮ সালে ভারতের 
প্রথম কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলেও ১৮৫১ সালে বোশ্বাই প্রদেশে 
কার্পাস শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ভারতীয় কার্পাস শিল্প দ্রুত 
প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করে। ১৯৫১ সালে ভারতে কার্পাস শিল্পাগারের 
খ্যা ফরাড়ায় ৩৭৮টি । ১৯৫০-৫১ সালে এই সমস্ত শিল্পাগারে ১ কোটি মাকু, 

৭ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক এবং ১০০ কোটি টাক পরিমিত মূলধন 
থাটিতেছিল। এই সময়ে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বস্ত্র ও স্থতা উৎ- 
পাদনের ক্ষমত1 ছিল যথাক্রমে ৪৭৪'৩৬ কোটি গজ! এবং ১৬৬৩৭ কোটি 
পাউও, কিন্তু প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ষথাক্রমে ৩৭১৮ কোটি গজ ও 
১১৭"৯ কোটি পাউণ্ড। ১৯৫০-৫১ সালে ভারত হইতে সৃতা ও বস্ত্র রপ্তানীর 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৫ কোটি পাউও ও ১২৬*৯৫ কোটি গজ [ পৃথিবীতে 

প্রথম স্থান 4 
অঞ্চল ও শিল্পের একজ্র সমাবেশ-_বর্তমানে নিয়লিখিত 

চারিটি অঞ্চলেই এই শিল্পের প্রসার ব্যাপক-_€১) মহ্থারাষ্ট্র ও গুজরাট কাপাস- 
জাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কলের সংখ্যার দিক হইতে ভারতে শীর্ষস্থান 
অধিকার করে। এই অঞ্চলের অন্তর্গত বোগ্ধাই, আমেদাবাদ, সোলাপুর, 
বেলগাও, ব্রোচ, জলগাঁও এবং স্থুরাটে বহু কার্পাস শিল্পাগার রহিয়াছে । 
১৯৫০-৫১ সালে বোগ্বাই শহরে ৬৩টি, আমেদাবাদে ৬৭টি এবং !বোম্বাই 
রাজ্যের অন্যান্ত অঞ্চলে ৪নটি কার্পাস শিল্পঃপ্রতিষ্ঠান ছিল। এতদঞ্চলে 
কার্পাস শিল্পের একজ্র সমাবেশ ও দ্রুত প্রসারের কারণ--(ক) খান্দেশ, বেরার, 
ওয়ার্ধধ প্রভৃতি কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নিকটবতিতা/ (খ) মূলধনের 
প্রাচুর্য , (গ) উচ্চশ্রেণীর কার্পাস তন্ত উত্পাদনের উপযোগী আর্দ্র জণবামুর 
বিদ্যমানত1, ঘে) বোম্বাই বন্দরের মাধ্যমে আমেরিক1 ও ইউরোপীয় দেশসমূহ 
হইতে বয়ণযন্ত্র ও অন্যান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীর স্থবিধা ; (উ) কার্পাস 
শিল্পকেন্দ্রমমূহে পর্যাপ্ত জলবিছ্যাৎ শক্তির সরবরাহ; (5) ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের সহিত উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা এই অঞ্চলের সংযোগ সাধন 
এবং (ছ) মধ্যগ্রদেশ ও ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে প্রচুর শ্রমিকের সরবরাহ। 
প্রধানতঃ মধ্যম শ্রেণীর হাক্কা বন্ত্ই এতদঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠানলমূছে 
উৎপাদিত হয়। তবে বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর লুক্ম কার্পাস বস্ত্র উৎ্পাদনেও এই 

অঞ্চল বৈশিষ্টা অর্জন করিবার প্রয়াস গর্টিতেছে। বোম্বাইতে “ইওিয়ান 
সেন্টাল কটন কমিটি*র গবেষণাগার অবস্থিত । 
(২) মাত্রাজ অঞ্চল__কার্পাস শিল্প সংগঠনে মহাবাষ্ট্র ও গুজরাটের পরেই 
মাত্ীজের স্কান। ১৯৫,-৫১ সালে ম্ন্রাজের কোয়েখাটোর, মাছুরা, মাবাজ, 
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(তিনেভেলি, সালেম প্রভৃতি স্থানে ৭৭টি আধুনিক ধরণের কাপড়ের কল ছিল। 
আর্ জলবাষু, দীর্ঘ জাণ্যুক্ত কার্পাসের পর্যাপ্ত স্থানীয় সরবরাহ, শিল্পকেন্দ্রদমূহে 
জলবিদ্যুতের ব্যবহার, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক এবং মূলধনের প্রাচুর্য, ধানবাহনের 
সুবিধা এবং সর্বোপরি কার্পাস বস্ত্রের ব্যাপক স্থানীয় চাহিদ! হেতু এই অঞ্চলে 
ক্ার্প।ল শিল্প ক্রুত প্রসাব লাভ করিতেছে । রুমাল, কোট ও জামার কাপড়, 
ড্রিল, খাকী প্রভৃতি বস্ত্র এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলের কলসমূহ 
হাত শিল্পকে প্রচুর স্থতা ধোগান দ্েয়। বাদ্রাজী তাতের কাপড বিখ্যাত। 

(৩) উত্তর প্রদেশ অঞ্চল-_কার্পাস শিল্প সংগঠনে এই অঞ্চল ভারতের 
মধ্যে তৃতীয় স্থানীয় । কানপুর এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কার্পাস শিল্পকেন্দ্র। আগ্রা, 
আলিগড, বেবেলী, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানেও বন কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান 
রহিয়ছে। উত্তর প্রদেশে ১৯৫০-৫১ সালে ২১টি কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। 
কার্পানজাত দ্রব্যেব ব্যাপক চাহিদা, স্থলভ ও দক্ষ শ্রমিকেব প্রাচুর্য ও উন্নত 
ধরণের যানবাহনের ব্যবস্থা এই অঞ্চলের কার্পাস শিল্পের উন্নতির সহায়ক | 
তবে এই অঞ্চল হইতে কঞ্জলাব খনি ও কার্পাস উৎপাদক স্থানসমূহ বহুদূরে 
ন্মবস্থিত হওয়ায় কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদৃশ প্রসার লাভ করিতে পারে 
নাই। স্থৃতা, বস্ত্র, গেতী, মোজা, গালিচা প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন 
স্বব্য। কানপুরের তাবুর কাপড বিখ্যাত। 

(৪) পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চল-_১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিম বঙ্গে ১৮টি কার্পাস 

শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। পশ্চিম বঙ্গের কার্পাস শিল্প হুগলী অববাহিকার অস্তর্গত 
কলিকাতার উপকণ্ঠেই "একত্র সমাবিই হইয়াছে। ইহাঁব কারণ-_(ক) 
রেল ও জলপথে ভাবতের গুসিচ্ধ ক্রয়ধিক্রয়-কেন্দ্রসমৃহেব সহিত কলিকাতা 

বনদরের সংযোগ; (খ)ট কলিকাত। 
বন্দরের নৈকট্য , গে) ঝরিয়া ও রাণী- 
গঞ্জের কয়লাখনিসমূহের নিকটবর্তঁ 

॥ অবস্থান হেতু প্রচুব শক্তিসম্পদের স্থলভ 
সরব্রাহ;(ঘ)পঃ বঙ্গ, বিহার ও উডিস্থা 
হইতে প্রচুব স্থুলভ শ্রমিকের সরবরাহ; 
(ঙ) কলিকাতার ব্যাঙ্সমূহ ও, ধনী 
সম্প্রদায় হইতে মূলধনের পরবরাহ ? 
(চ) পশ্চিম বঙ্গের আর্দ্র জলবায়ু; এবং 
(ছ) কার্প।সজাত দ্রব্যের ব্যাপক স্থানীয় 
চাহিদ1। পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস শিল্পের 
অধিকতর প্রসারের প্রচুর সভাবন। 

৮*নং চিত্র-_-উল্লেখযোগ্য বঙ্গনকেন্্-সমূহ. র্ুহিক্াছে | পশ্চিঘবজেন্ কলসমুছে যে 

-স্বরিমাণ কার্পাসজাত ভ্রব) উৎপাদিত ছয় তাহা হারা স্থানীয় চাহিদাও 

কাপড়ের কল & 
পশম ব্রন জন্জঞ ৩ 
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মিটান যায় না। অথচ কেবল মাত্র আভ্যস্তরীগ চাহিদ্লাই যে ব্যাপক 
তাহ! নহে ; আসাম, বিহার ও উড়িস্যাতেও পশ্চিম বঙ্গের কার্পাসজাত ভ্রবেরও 
প্রচুর চাহিদ। রহিয়াছে । তবে কার্পান উৎপাদক অঞ্চলসমূহ শিল্পকেন্্রসমূহ 
হইতে বছদূরে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিষবঙ্গকে যথেষ্ট অস্থবিধা ভোগ করিতে 
হইতেছে। বর্তমানে এখানকার কার্পান শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে আভ্যন্তরীণ 
চাহিদ। মিটাইবার জন্যই অধিক পরিমাণে ধুতি ও শাড়ী উৎপাদিত হইতেছে €, 

উপরোক্ত চারিটি অঞ্চল ব্যতীতও ১৯৫০-৫১ সালে পুঃ পাঞ্জাবে ৩টি, 
পেপস্থতে ১টি, দিলীতে ৩টি, মধ্যপ্রদেশে ১১টি, হায়দরাবাদে ৬টি, আজমীড়ে, 
৪টি, রাঁজস্থানে ৭ট, মধ্যভারতে ১৬টি, ভূপালে ১টি, কচ্ছে ১টি, সৌরাষ্ট্রে ১০টি, 
উভি্য।য় ১টি, বহারে ২টি, মহীশূরে ৮টি এবং কেরালায় ৯টি কার্পাস শিল্প 
গ্রতিষ্ঠান ছিল। দিল্লীর ধুতি, তাবু, চাদর প্রভৃতি দ্রব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 

বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্য উন্নতির জস্ভাৰনা__বর্তমানে ভারতে- 
পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের ১৫% বস্ত্র এবং ১৩% স্থতা উৎপাদিত হইতেছে। 
ভারতীয় কার্পাণ শিল্পের বর্তমান সমস্যা গুলির মধে) (১) দেশাভ্যন্তরে কার্পাস 
উত্পাদনের হ্ল্লতা, (২) শিল্পগ্রতিষ্ঠানসমূতের উৎ্পাদন-ক্ষমতার হুল্পতা» 
(৩) যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত উতৎপাদনজনিত বয়নযস্ত্রমূহের অস্বাভাবিক ক্ষয়, 
এবং (৪) কলের হৃতা উৎপাদন ও তাত শিল্পের সহিত সুষ্টু সমন্বয় সাধনের 
অভাবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারতের কাপাস শিল্প গুতিষ্ঠানসমূহ ভারতে 
উৎপাদিত ক্ষুদ্র আশযুক্ত কার্পাস ব্যতীতও পুর আফ্রিকা, মিশর, স্থদান, যুক্তরাষ্ট্র 
পাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আমদানীকৃত উচ্চশ্রেণীর কার্পাস ব্যবহার 
করিয়া থাকে । ১৯৫১-৫১ সালে ভারতীয় কলগ্ুলিতে ৩৫ লক্ষ গাইট কার্পাঙ্গ, 
ব্যবহৃত হয় কিন্তু এ সালে মোট উত্পাদিত কা্পাসের পরিমাণ চরাডায় মা 
২৯'১ লক্ষ গাইট। ভবে বতমানে ভারতের বহুম্থানে দীর্ঘ আশযুক্ত কার্পাস 
উৎপাদনের এবং সকল প্রকার কার্পাসের অধিকতর উৎপাদনের চেষ্টা। 
চলিতেছে এবং এই চেষ্ট। ফলবতী হইতেও আরম্ভ করিয়াছে । 

ভারতীয় কার্পাস শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহের বোম্বাই অঞ্চল হইতে বিকেজ্রীল 
ভবন বঙমান কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | বোম্বাই অঞ্চলে যে সমস্ত প্রাকৃতিক ও 
অর্থনৈন্তক স্থুযোগস্থবিধা রখিয়াছে দেশাভ্যস্তরে অবস্থিত অন্যান্ত কার্পাস- 
শিল্পকে্্রসমূহে উহা অপেক্ষাও অধিকতর সথযোগস্থবিধা রহিয়াছে। আমেদাবাঘ», 
শোলাঁপুর, নাগপুর এবং কানপুর অঞ্চলে কাচামাল এবং বিক্রয়কেজেরঃ 
অধিকতর নৈকট্য, স্থানীয় চাহিদার সহিত ঘিতর পরিচন্,। এবং সথুলভতর* 
জমি ও শ্রমিকের বিদ্যমানতাই ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সমক্ঞ 
কারণে কার্পাস শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বোদ্বাই অঞ্চল হইতে বিকেজীতৃত ইইস্কার 
ঘউপরোক্ত অঞ্চলসমুছে গড়িয়া উঠিতেছে।. 



বয়ন শিল্প ৪৩৭ 

ভারতীয় কার্পাস শিল্পের অধিকতর প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
“ক্কারণ আভ্যন্তরীণ চাহিদ! ছাডাও বিদেশে ভারতীয় কার্পাসজাত ভ্রব্যের 
'ভাহিদ1! দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এসতাবস্থাম্ম ভারতে উন্নতধরণের 
ভউৎপাদনপন্ধতি প্রবতিত হইলে, উৎপাদিত ভ্রব্যা্দির মূল্য ত্রাস পাইলে, 
ভারত কার্পাস উৎপাধনে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে এবং বহুমুখী পরিকল্পনার 

"্হায়তায় জপবিহ্যতের উৎপাদন সুলভ হইলে, ভারত ভবিষ্যতে কাপড়ের 
কল ও তাত শিল্পের সাহায্যে দেশের চাহিদা মিটাইয়াও পৃথিবীর বাজারে, 
বিশেষত; চীন, মধ্যপ্রাচা, ব্রশ্মদেশ, পুর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রচুর 
বস্থ রঞ্চানী করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। এই শিল্পের 
অধিকতর প্রসার কলে পরিকল্পনা! কমিশন নিয়লিখিত কাধধারার নির্দেশ 
দিয়াছেন £--0১) কার্পাসজাত দ্রব্যাদ্দির আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও রপ্চানীর 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে , (২) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিব প্রসার সাধন 
কবিয়! ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ইহারদিগকে লাভজনক করিয়া তুলিতে হইবে? 
(৩) নৃতন নৃতন কল স্থাপন কবিতে হইবে, (৪) তাত শিল্পে হম্প্রসারণ 
করিতে হইবে এবং (৫) এই শিল্পের সহিত তাত শিল্পের সুষ্ঠ সমন্বয় 
সাধন করিতে হইবে। তাত শিল্প ও কাপডের কলগুশির সহিত সু 
সমন্বয় সাধন উদ্দেশ্তে “টেক্সটাইল এনকোয়ারী কমিটি” নামক একটি 
অনুলন্ধানী সমিতি (১৯৫৪) নানারপ ব্যবস্থার নিদেশ দিম্বাছে। প্রথম 
পরিকল্পনার কাধকালে এই শিল্পের উন্নয়নমূলক নানাবিধ ব্যবস্থ। অবলদ্বিত 
হওয়ায় ১৯৫৫-৫৬ সালে বস্ত্র এবং স্থতা উত্পাদনের পরিমাণ দীডায় 
ঘথাক্রমে ৫১০২ কোটি গঙ্গ ও ১৬৪০ কোটি পাঃ। পরিকপ্পশ] কমিশন কর্তৃক 
১৯৫৫-৫৬ সালে নির্দিষ্ট উৎপাদনের তাগ (৪৭* কোটি গজ বস্ত্র ও ১৬৪ কোটি 
পাঃ স্থতা )-এর মধ্যে বস্থ উৎপাদনের তাগ ভারতীয় কলগুলি ১৯৫৩ সালেই 
অতিক্রম করিম! যায়। ১৯৫৫-?৬ সালে কার্পাস শিল্পাগারসমূহে মোট ৪৪ লক্ষ 
গাঁইট কার্পাস উৎপাদন কার্ধে ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৫ ৫৬ সালে বস্ত্র রগ্ানীর 
€ খাফ্রিকা, অঙ্ট্রেপিয়া, হ্ুদূর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ) পরিম।ণ ধ্াড়ায় 
।৮ধ৩ কোটি গজ । ১৯৫৫-৫৬ সালে কলের সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়া দীভাক্ 
৪১২টিতে। এ সালে এই কলগ্তলিতে ১৮৪ কোটি পাঃ স্ৃতা উত্পাদনের 
ক্ষমতাযুক্ত ১'২ কোটি মাকু এবং ৪৯৫ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতাধৃক্ত 
২ ক্ষ তাত উৎপাদন কার্ষে নিযুক্ত ছিল। পরিকল্পনা কমিশন কতৃক নির্দিষ্ট 
এই শিল্পমম্পকিত উন্নয়নমূলক পথিষ্ষল্ননাগুলি অনুসৃত হওয়ায় ১৯৬০-৬১ সালে 

-বস্ব ও শত উত্পাদনের পরিমাণ দীড়ায় যথাক্রমে বাধিক ৫১২৭ কোটি গজ বন্ধ 
«৪ ১৭৫ কোটি পাউগুশত1। এ সাল নাগাদ কলগুলির বস্তু ও সুতা উৎপাদনের 

'ক্ষমত। ধাড়ায় যথাক্রমে বাধিক ৫৩ কোটি গঞ্জ বস্ত্র ও২১* কোটি পাউও সথতা। 
১৯৬৫-৬৬ লাব নাগাদ ভারতীয় কলগুলির বস্ত্র ও লূত! উৎপাদনের ক্ষমতা 



৪৩৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

তথা প্রকৃত উৎপাদন ঈ্লাড়াইবে ঘর্থাক্রমে ৫৮* কোটি গজ বস্ত্র ও ২২৫ কোটি” 
পাউওড স্থৃত1। 

পশমবয়নশিল্প 

কুটিরশিল্প হিসাবে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পশম উৎপাদক অঞ্চলেই এই শিল্পের" 
গ্রসার পরিলক্ষিত্ত হয়, কিন্তু যান্ত্রিক উৎপাদনের দিক হইতে গ্রেট ত্রিটেন, 

৮১নং চিত্র--পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম-বয়ন-কেন্দ্রসমূহ 

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্দ এবং জার্মানীর পশম শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পৃথিবীর সমগ্র 
পশমশশিল্পে ষে পরিমাণ পশম ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইউরোপীয় 
গশমশিক্পকেন্দ্রসমূহেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পশমশিকল্প গ্রেট ব্রিটেন 
হইতে আরম্ভ করিয়] পশ্চিম রাশয়া পধস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সর্বাধিক প্রসার লাভ 
করিয়াছে । বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ক্যানাভা, ইতালী, বেলজিয়াম 
প্রভৃতি অঞ্চলেও পশমশিল্লের প্রসার দেখা যাইতেছে । নিয়ের সংখ্যামান 
হইতে ১৯৫* সালে পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে পশম স্তার উত্পাদন বুঝ! 
যাইবে £--১৯৫* সালে মোট পশম হ্তার উৎপাদন ছিল ১,২৯৬,*** টন 
উহার মধ্যে ২৮% উত্পাদন করিয়াছিল যুকরাষ্ট্র, ১৯০ যুক্তরাঁজা, ১২০% 
সোভিয়েট রাষ্ট্র, ১০% ফ্রান্স, ৭০% পঃ জার্মানী এবং ২৪% চীন বাদে 
অন্যান্য দেশ । 

পশম-উগ্পাদক অঞ্চলসমূছে পশম শিল্পের জম্গুন্পত অবস্থ৷-_ 
যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল, আন্দিজ পর্বতাঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যগ্ি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পশয ' 
উৎপাদন করিয়া থাকে | কিন্ত এই সমন্ত অঞ্চলে পশম শিল্প বিশেষ প্রসার 
লাভ করে নাই; কারণ--(১) এই সমস্ত অঞ্চলে লৌকবসতি বিরল হওয়াস্, 
শ্রমিক সরবয়াহ অগ্রচুর ; (২) এই সমত্য অঞ্চল বয়নযন্ত্উৎপাদক অফললযৃহ 
হইতে বহদুরে অবস্থিত ; (৩) এই লমত্ত অঞ্চলে মু ও স্বনকালম্থার়ী লীতকাজা, 



বয়ন শিক ৪৩৯ 
এবং বিরল লোকবসতির দরুণ পশম বঙ্ত্রের চাহি! অতি অল্প; (৪) পরিস্কাত ও 
ধৌত পশম মূল্যবান এবং স্থায়ী বলিয়া! এই সযন্ত পশম বু দূর দেশে রপ্তানী 
হইয়। থাকে । 

গ্রেট ব্রিটেনের পশমবয়ন-শিল্প--পশমবয়ন-শিল্পের সংগঠনে ব্রিটেন 
পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। 

উগ্পাদক অঞ্চল ও একদেশীনতবন-__ গ্রেট ব্রিটেনের ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে * 

এই শিল্প একদেশীভূত হইয়াছে, কারণ--€১) ইন্্কশায়ারের নিকটবর্তী পিনাইন 
পর্বতমালার গাত্র বহিয়া ষে সমম্ত জলধার! পতিত হয় তাহাদের জল চুনবঙঞ্জিত 
ও নরম। ঠতৈলাক্ত পশম পরিষ্কৃত করিবার পক্ষে এই শ্রেণীর জল একাস্ত 
প্রয়োজনীয় । (২) ইয়র্ক-ডাধি-নটিংহামশায়ার কয়লাখনির অঞ্চলসমূহ ইহার 
নিকটেই অবস্থিত। (৩) এই অঞ্চলে সুলভ শিল্পশ্রমিকের পর্যাপ্ধ সরবরাহ 
রহিয়াছে । (৪) পিনাইন পর্বতাঞ্চল হইতে প্রচুর পশমের সরবরাহ হয়। 
(৫) পশমজাত দ্রবোব আভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যধিক। ডে) এই অঞ্চল 
সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় যানবাহন ও আমদানী-রপ্তানীর প্রচুর স্থবিধা 
রহিয়াছে। (৭) এই অঞ্চলের প্রার্তিক আবহাওয়া পশমশিল্পের অনুকূল । 

লীড্স, ত্র্যাডফোর্ড, হাভার্সাফল্ড, হ্ালিফ্যাক্স, ওয়েকফিল্ড, ডিউসবেরী 
এবং ব্যাটলী উয়র্কশায়ার অঞ্চলের বিখ্যাত পশমশিল্পকেন্জ। এই নাতিবিস্তৃত 
অঞ্চলটিব মধ্যে আবাব উৎ্পাদ্দনবৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ইয়র্কশায়ারের 

উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত্ ব্র্যাডফোর্ড, হালিফ্যাক্ম, কেইলী প্রভৃতি পশমশিল্প- 
কেন্্রসমূহ অতি উচ্চ শ্রেণীব পশমজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করে এবং 
হাভার্সফিল্ড, ডিউসবেরী, ব্র্যাফোর্ড, লীভস্ প্রভৃতি দক্ষিণ-পুর্বাঞ্চলের 
পশম-কেন্দ্রসমূহ অপেক্ষাকৃত নিয়শ্রেণীর পশমজাঁত ব্রব্যাদিব উৎপাদন 
করিয়া থাকে । 

ইয়র্কশায়াব বাতীতও (১) পুর্ব ল্যাঙ্কাশীয়ার, উত্তর ম্যাঞ্চেস্টার (রকৃডেল 
এবং বিউরি ), পুর্ব ম্যাঞ্চেন্টার ( মস্লে এবং স্টালীত্রীজ্ ), (২) পশ্চিম ইংল্যাওড 
স্টেডিভ, ডার্স্লে, উইট্নে, উরত্রিজ, কিভাবমিনিস্টার), (৩) ওয়েলস (ক্যামার্থন- 
শায়ার), (৪) লীস্টারশায়াব (লীস্টার, মাত্র, উইগস্টন, লাফারবরে। ) (৫) 
স্কটল্যাণ্ড ( হউইক ) এবং (৬) আরর্ল্যাণ্ড ( বলিমেলা, বেলফাস্ট এবং কর্ক) 

অঞ্চলেও পশম শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে । 

অবস্থা গ্রেট ব্রিটেনের পশম শিল্পে নিযুক্ত সমগ্র পশমের খাত্র 
১৫ ভাগ গ্রেট ব্রিটেনে উৎপন্ন হস্ভ। অবশিষ্টাংশ অক্্রেলিয়া, নিউভীল্যাপ্ড, 
ক্ষিণ-আফ্রিকণ, উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনা হইতে আমদানী হইয়া আসে | গ্রেট 
ব্রিটেন অতি উচ্চ শ্রেণীর পশম্জাত ভ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানী করে। ভারত, 
জণপণন, সুইডেন, নরওয়ে, রুশিয়া, ডেনমার্ক, ইতালী, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি 
ঘেশ ব্রিটেনের পশমজাত বব্যের প্রধাস গ্রাহক । 



৪৪৬ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

অহাদেলীয় ইউরোপের পশমবয়ন-শিল্প-_উচ্চশ্রেণীর পশমজাত 
দ্রব্যাদ্ির উৎপাদনে স্রাব পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ফ্রান্সের পশম 
শিল্প গ্রধানতঃ উত্তরাঞ্চলেই সমধিক প্রসার লাভ করিম্বাছে। ফ্রান্সে উৎপন্ন 
পশমের পরিমাণ এ দেশের পশম শিল্পের চাহিদা অপেক্ষা অল্প হওয়ায় প্রচুর 
পরিমাণে পশম আর্জের্টন। এবং অস্ট্রেলিয়া! হইতে ফ্রান্সে আমদানী হইয়! 
'আসে। রুদ্বেঃ রুবে, লীল, টুরকো য়? ও রেইম ফ্রান্সের উল্লেখধোগা পশম শিক্প- 
কেন্্র। বেলজিয়ামের ক্রসেলস্“পশ্চিম জার্মানীর রূঢ অববাহিকা, পুর্ব- 
জার্জালীর স্তাক্সনী অঞ্চল এবং পোল্যাণ্ডের লাইলেশিয়া ইউরোপীয় পশম 
বয়ন শিল্পের অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রসমূহ। 

রুশিয়ার পশম বয়ন কেন্দ্রমূহ এ দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ 
করিলেও মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ফ্রিয়ানোভো, ক্রিন্তনি, পাভলোভস্থি প্রভৃতি 
স্থানে এবং ইউরোপীয় রুশিয়ার মধ্যভাগেই সমধিক প্রসারলাভ করিয়াছে । 
সম্প্রতি ইউক্রেন, ককেসাস, কাজাকন্তান প্রভৃতি অঞ্চলেও নৃতন নৃতন পশম 
বয়ন কেন্দ্রসমৃ গভিম্। উঠিতেছে। 

যুক্তরাষ্ট্রের পশমবয়ন-শিল্প-__যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাসবয্বন-শিল্পের পকই পশম- 
বয়নশিল্পের স্থান । পশম-শিল্লের গ্রসাব যুক্তবাষ্্রের প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত 
হয়। তবে মেরীল্যাণ্ড হইতে ওহিও, পেনসিলভ্যানিকা, নিউজাপ্ি, নিউইয়র্ক 
এবং দক্ষিণ নিউ ইংল্যা্ডের মধ্য দিয়! মেইন পর্ধস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই শিল্পের 
প্রসার অত্যন্ত ব্যাপক | এই বহ্বিস্তুত অঞ্চলটির মধ্যে আবার ফিলাডেলফিয়া, 
প্রভিভেম্স, লোয়েল এবং অরসেস্টার অঞ্চলে বয়ন যন্ত্রপাতির নৈকট্য, অনুকূল 
জলবায়ু, কয়লা! ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের নিকটবত্তিতা, পশম বস্ত্রের ব্যাপক 
চাহিদ! এবং পর্যাপ্ত নিপুণ শ্রমিকের সরবরাহহেতু পশম বয়নশিল্প সমধিক 
প্রসারল।ভ করিয়াছে । এতদঞ্চলের ফিলাভেলফিয়1 গালিচ। তৈয়ারীর অেষ্ঠ 
কেন্দ্র। দেশীয় শিল্পের চাহিদ! মিটাইবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বুল পবিমাণে পশম 
অস্টেলিয়া, আর্জেন্টিনা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমদানী করিয়া 
খাকে। উৎপাদিত পশমবস্ত্রের অধিক1ংশই দেশাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়, অতি 
সামান্য অংশই বিদেশে রপ্তানী হইয়] যায়। 

জাপানের পশম শিল্প অন্তান্য শিল্পের নাম তাদৃশ উন্নত নহে । অস্ট্রেলিয়া, 

দক্ষিণ আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিক! হইতে আমদানীকৃত পশমের লাহাধ্যে 
ওসাক' ও আইচি অঞ্চলে এই শিল্প গভিস্কা উঠিয্াছে। চীন (সাংহাই ), 
অস্টেলিয়া! ( লিভ্নী ও মেলবোর্ন ) ভানু (পাঞ্জাব ও উঃ প্রদেশ), ব্রাজিল 
(রায়ো-স্-কেনেরো ), আর্জেন্টিনা (বুয়েনস আঘার্স) প্রভৃতি অগ্থান্ত 
উৎপাদক অঞ্চলসমূহ | 

ভারতের পশঙ্ধ বয়ন শিল্প--পশম সরবরাহস্থলের নৈকটা, সুলভ 
শ্রমিকের প্রাচুর্ঘ এবং উপযুক্ত জলের পধাধ্ধ সরবরাহ থাকায় ১৮৭৩ লালে 
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স্কানপুর ও ধারিওয়াল অঞ্চলে ভারতের প্রথম বৃহ্ঘাম্নতন পশম শিল্প প্রতিষ্ঠান 
শাড়িযা উঠে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৪৪টি বুহদাম্ঘতন পশম শিল্পাগার 
ছিল। ইহাদ্দের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ৪টি ; বোম্বাইতে ৮টি ,পঃ বঙ্গে ১টি ; 
সৌরাষ্ট্রে ১টি; মহীশৃরে ৩টি; কাশ্মীরে ১টি, এবং পুর্ব-পাঞ্জাবে ২৬টি কল ছিল। 
এ সালে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানলমূহে ১৮০০* এরও অধিকসংখ্যক শ্রমিক ও ৭ 
কোটি টাক পরিমিত মূলধন, ১২ লক্ষ মাকু ও ২ হাজার শক্তিচাপিত তাত 
নিযুক্ত ছিল। এই সময়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উতৎ্পাদন-ক্ষমতা, ছিল ২*১-৫ 
লক্ষ পাউও্ড এবং প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৮৪ লক্ষ পাউওড পশম স্যতা। 
উপরোক্ত বৃহদায়ূতন প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত বছ ক্ষুতর ক্ষুদ্র পশমবয়ন প্রতিষ্ঠান ৪ 
রহিয়াছে। 

ভারতে বর্তমানে প্রতিবৎসর প্রায় ৭২ কোটি পাউওড পশম উৎপাদিত হম্ব। 
তবে ইহার মাত্র ২৪০ লঃ পাঃ পশম শিল্পাগারসমূহে ;১০০ লঃ পাঃ কুটিরশিল্প 
প্রতিষ্টানসমূহে ; ১৩২ লঃ পাঃ কম্বল তৈয়ারীভে ; এবং ২৪৬ লঃ পাঃ রপ্তানী 
কাধে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় পশম শিল্প গ্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ক্ষমতার 
অন্গরূপ পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে হইলে প্রতি বৎসর ৩৩৯ লক্ষ পাঃ 
কীাচ। পশমের প্রায়োজন হয় । এই কলগুলি প্রতি বৎসর প্রায় ১৫০ হইতে 

১৮০ লঃ পাঃ উচ্চশ্রেণীর পশম অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, যুক্তরাজা, তিব্বত, 
পারশ্য, আফিগানিস্তান প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী করে। ভারতীয় পশমের 
অধিকাংশই পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং বিকানীর হইতে আসে । এই পশম 
ক্মত্যন্ত শিকৃষ্ট শ্রেণীর। তবে উপযুক্ত বাবস্থা অবলদ্িত হইলে ভারত উচ্চ- 
শ্রেণীর পশম উৎপাদনে সক্ষম হইবে বলিম্না আশা কর।যষায়। ভারতীয় 
শিল্পাগারসমূহে ব্যবহৃত মোট পশমের শতকরা ৪৯'৬ ভাগ দ্বারা কম্বল, ২৮৭ 
ভাগ দ্বার বন্ধ, ১১৬ ভাগ দ্বার! গ।পিচা, ৬৮ ভাগ দ্বার] সুতা এবং অবশিষ্টাংশ 

'্বার৷ অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তত হয়। কাশ্মীরে ছাগেব পশম হইতে উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর বন্দর ও শাল প্রস্তত হয়। কাশ্মীরের শাল উৎপাদন কুটির শিল্প 
হিসাবেই পরিচালিত হই! থাকে । উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে গালিচ। 
এবং গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে গেঞ্জি 
শ্ান্তুত হয়। 

ভারতীয় পশম শিল্পের প্রধান অসুবিধা এই যে এই দেশে ঈীতকাল অক্প- 
স্থায়ী হওয়ায় পশম দ্রব্যের চাহিদা অধিক নহে--বাৎসরিক মাত্র ২** হইতে 
২১৩ লঃ পাঃ। অপরপক্ষে পশম শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই অল্পপরিমাণ চাহিদ। 
মিটাইবার জন্ত সারাবৎ্সরই চালু রাখিতে হয়, ফলে উৎপাদনের ব্যস অধিক 
হুইয়! পড়ে। আবার, কি পরিমাণ ভ্রত্যের চাহিদা ভবিষ্যতে হইবে তাহাও 
ঠিক নিরূপণ কর] এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সম্ভব নে, কলে, চাহিদা ও 
সোগানের তারতম্য হেতু পশমজাজ্চ বোর মুল্য ক্রমাগতই ভ্বাস ও বৃদ্ধি 
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পাইতে থাকে । নিজেদের মধ্যে প্রতিতন্দিতা ও প্রতিফোগিতা হ্রাস করিবার 
উদ্দেস্তে ভারতীয় পশম শিল্প গ্রতিষ্ঠানসমূহকে লইয়) “ফেডারেশন অব উলেন' 
ম্যাফ্যাকচারার্স ইন ইও্ডিয়া» নামক একটি সংঘ গঠন করা হইয়াছে । বিপত- 
কয়েক বৎসর যাবৎ এই শিল্পের ছুইটি সমভ্যা দেখা গিয়াছে । (১) উচ্চ শ্রেণীর 
পশম আমদানীর স্বল্পতা ও অসুবিধা এবং (২) দক্ষ কারিগরের অভাব । 
পরিকল্পনা কমিশন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসারের জন্ত নিয়লিখিত কার্ধ- 
ধারার নির্দেশ দিয়াছেন (১) নৃতন কল স্থাপন অপেক্ষা বতমান কল গুলির 
উত্পাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা; (২) মেষপ্রতি পশমের উৎপাদন বুদ্ধি ও 
উৎপাদিত পশমের উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্টে কাশ্মীর ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে 
মেষজননকেন্ত্র স্থাপন করা; এবং (৩) পশম ধৌতকরণ ও শ্রেণীবিভাগ সাধনের 
উদ্দেস্টে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। উপরোক্ত কার্ধধার1 অন্থুন্ত হওয়াস্ 

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে ১১৪টি বুহদায়তন পশম শিল্পাগার গডিয়া! উঠে। এ 
লালে এই কলগুলির উত্পাদন ক্ষমতা ও প্ররুত উৎপাদন দাড়ায় যথাক্রমে 

বাধিক ৩৮০ লক্ষ পা'ঃ স্থত1 এবং ৪৮* লক্ষ গজ বস্ত্র ও ২১৭ লক্ষ পা: সত] এবং 
১৫০ লক্ষ গজ বন্ত্র। এ সালে কলগুলিতে ১৬ লক্ষ মাকু ও প্রায় ৪ হাজার 
শক্তি-চালিত তাঁত উৎপাদন কার্ষে নিযুক্ত ছিল । এই শিল্পের অধিকতর প্রসার 
রুল্পে পরিকল্পনা কমিশন যে সমস্ত নির্দেশ দিয়াছেন তাহ কার্ধকরী হওয়ায় 
১৯৬*-৬১ সালে ভারতীয় পশম শিল্পাগার সমূহের মোট উত্পাদন ক্ষমতা এবং 
প্রকৃত উৎপাদন দাভায় যথাক্রমে ৬০*-লক্ষ পা: স্থত1 ও ৪৮ লক্ষ গজ বস্ত্র এবং 
২৮০ লক্ষ পাঃ স্থত1 ও ১৫* গজ বস্ত্র। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ উহার পরিমাণ 
দাডাইবে যথাক্রমে ৬৭০ লক্ষ পাউও স্থত1 ও ৪৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র এবং ৫২০ লক্ষ 
পাউও্ড স্বত1 ও ৩৫০ লক্ষ গন্দ বন্ত্র। 

প্রেশম বরযনুন-শিল্প* 

যুক্তরাষ্ট্রের রেশম বয়ন-শিল্প-_রেশম-শিল্প সংগঠনে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে 
শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পুঃ পেন্সিল্ভ্যানিয়া, দঃ নিউইংল্যাণ্ড। উঃ 

নিউজানি এবং দঃ নিউইয়র্ক অঞ্চলে এই শিল্পেব প্রসার সমধিক । এই অঞ্চলে 
পথিবীর মোট রেশম ব্রব্য উৎপাদনের ৪০% এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট রেশম ত্রব্য' 
উৎপাদনের ৮*% ভৎ্পাদ্িত হয়। নিপুণ শ্রমিক ও শক্তি সম্পদের প্রাচু 
স্থানীয় চাহিদার ব্যাপকতা, ক্রয়বিক্রয় কেঞজ্জের নৈকট্য, এবং পরিবহন ব্যবস্থার 
হ্ুবিধা হেতু এই সমগ্র অঞ্চলটিতে রেশম বয়নশিল্প একদেশীভূত হইয়াছে? 
শিল্পে বাবহাত সমগ্র রেশমই জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে যুজ রাষ্ট্রে 

 স্গুট (০০০০৪) হইতে রেধম হৃতার উৎপাদর্নই-পৃঃ ১৪৪ দেখ । 
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'আমদানী হইয়া আসে। রেশম ভ্রব্যের বাবারে বুক্তরাষ্ ই পৃথিবীতে শ্রেষ্টস্থান 
অধিকার করে। 

ইউরোপের রেশম বয়ন-শিল্প _পৃধিবীর মোট রেশম বস্ত্রের প্রান 
ই অংশই ইউরোপ মহাদেশে উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ ইউরোপের ফ্রাঞ্ ও 
ইতালীতেই এই শিল্পের প্রসার সমধিক । সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, যুক্তরাজ্য 
প্রভৃতি অঞ্চলেও এই শিল্পের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। কয়লা ও জলবিহ্যুৎ 
শক্তির প্রাচুর্য, স্থলভ ও নিপুণ শ্রমিকের পর্যাপ্ধ সরবরাহ, রেশম বন্ত্রের ব্যাপক 
স্থানীয় চাহিদা, দক্ষিণ ইউবোপের বিভিন্ন অর্গলে রেশম সরবরাহ, এবং 
বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থানীম্স রেশমবয়নশিল্পসমূহকে শুদ্ধের সাহায্যে 
বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণ প্রভৃতিই হইল ইউরোপীয় রেশম বয়ন 
শিল্পের উন্নতির মূল কারণ। লিয় ফ্রান্জের সর্বপ্রধান রেশমশিল্পকেন্ত্র। এই 
'সঞ্চলে দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের সরবরাহ এবং রোন অববাহিকর কয়লা "ও 

রেশমের প্রাচুর্য এই শিল্পের উন্নতির সহায়ক । শিল্পাগারসমূহে ব্যবহৃত রেশমের 
পারমাণ দেশাভ্যস্তরে উৎপাদিত রেশমেব পরিমাণ অপেক্ষা! অধিক হওয়ায় 
ইতালী, জাপান ও চীন হইতেও ফ্রান্সে রেশম আমদানী করা হয়। 
স্যাতেতিয়ে, আভিগ্র্ন এবং নিমে অঞ্চলেও রেশম দ্রব্য উৎপাদিত হয়। 

উত্তরে পো অববাহিক1 অঞ্চলে ইন্ভালীর রেশম শিল্প সংগঠিত হইয়াছে । 
এই অঞ্চলে রেশম, জলবিদ্যুৎ এবং সলভ ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুধ রেশম-শিল্লের 
উন্নতি ও গ্রসারের সহায়তা! কবে । কমো, মিলান ও বার্গমোতে রেশম সুত্র 

প্রস্তত হয় এবং মিলানে বেশম বম্সন হইয়া থাকে । ইহা ইউরোপের শ্রেষ্ট 
রেশমবয়ন-কেন্দ্র। 

জার্মানীর স্যাক্সনী ও রাইন পর্ংংকে বু রেশম বয়ন প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । 
ক্রেফেন্ড জার্মানীর বিখ্যাত রেশম বয়ন কেন্দ্র। স্বইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ 
অঞ্চলে রেশম বয়নশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে । 

রেশম শিল্প বিশেষে প্রপার লাভ করে নাই। দক্ষিণ-পুর্ব 
চেশায়ার, উত্তর-পশ্চিম স্ট্যাফর্ডশায়ার, ম্যাকল্স্ফিল্ড, লীক এবং লংটল 
অঞ্চলেই এই শিল্লেব প্রসার ব্যাপক । 

জাপানের রেশমবয়ন-শিল্প-_জাপানে রেশমকীট পালন (581108101) 

এবং গুটি হইতে রেশম হজ্জ উৎপাদন একটি ব্যাপক শিল্প হইলেও রেশমবয়ম- 
শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। জাপানের জলবাধু রেশম্কীট পালনেক 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । জাপানের অন্তর্গত হনন্ু ্বীপের অচ্র্ধর ভূমিভাগে 
প্রচুর তত গাছ জন্মিয্া থাকে । এই গাছের পাতা খাইয়াই গুটিপোকা বাচিয়া 
খাকে | জাপানে বৎসরে দুইবার (বসন্ত ও শরৎকালে ) বেশমগ্ডটির উৎপা্ন 

করা হয়। গুটি হইতে কৃত! উৎপাদন প্রধানতঃ কুটার শিল্প ছিসীবে পরিচালিত 
হুইপ থাকে । এধ্য হনচ্ছ (ফোঁলা গ্যাগনা, কোষ্াপ্ট] সমভূমি ও লাগোইয় 
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অঞ্চল) ও কিউসিউ হ্বীপেই অধিক পরিমাণে রেশম হ্ৃতা উৎপাদিত 
হয়। 

রেশম বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসিকাওয়া, কিয়োটো) কোয়াণ্টো, 
টোচিগি, ইমানলী প্রভৃতি অঞ্চলেই সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। 
এতদঞ্চলের রেশমশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই ক্ষুদ্রায়তন। তবে 
হুনস্থ ত্বীপের পশ্চিমতটে অবস্থিত ফুকুই ও কানাজাওয়াতে রেশম শিল্পের 
বুহদায়তন কারখানাও রহিয়াছে । 

খিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুব পর্যন্ত জাপান উত্পাদিত রেশম স্থতার প্রায় ৮৫০ 
যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করিত। এই ব্যবসায় বর্তমানে আবার গভিয়৷ উঠিয়াছে। 
জাপানেব পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে সত রঞ্চানী করিবাব কাবণ রহিয়াছে । যুক্তরাষ্েঁ 
বেশম বস্ত্রের চাহিদ] ও নমুনা সবসময়ে স্থির করা জাপানের পক্ষে সম্ভব নছে। 
উপরন্ত রেশম ্থতার উপর যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী শুন্ক বেশম বস্ত্রের উপর 
আমদানী শুল্ক অপেক্ষা অল্প। সম্প্রতি অবশ্তঠ জাপান রেশম বস্ত্র রপ্টানী 
করিতেছে । জাপানের রেশম বন্ধের অপরাপর ক্রেতা হইহা ভারত, 
ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়', নিংভল, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। 

চীনের রেশমবয়ন শিল্প--চীনদেশে হস্তচালিত ভাতের সাহায্যে প্রচুর 
বেশম দ্রব্য উত্পন্ন ভয়। বর্তমানে কাণ্টন, সাংহাই এবং অন্তান্ত শহরে বয়নের 
কারখানা সমূহ স্থাপিত হইয়াছে । চীনের বেশম দ্রব্য বিদেশে রধ্চানী হয়। 

ভারতের রেশমবয়ন-শিল্প-_বেশম শিল্প ভাবতের একটি প্রাচীন 
শিল্প । পুবে কুটিরশিল্প হিসাবে বেশমেব অতি শ্থক্ স্থত্র ও বন্্ ভারতের বিভিন্ন 

স্থানে প্রস্তত হইত। কিন্তু পরবততীকালে হ*রেছজ আমলেব কুট বাণিজা- 
নীতি, ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক প্রতিযোগিতা, ধনী ও রাজন্বর্গ কর্তৃক 
পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অল্প মূল্যের কৃত্রিম বেশমের প্রচুর আমদানী প্রতৃতি 
কারণে ভারতের এই অতি প্রাচীন কুটিরশিল্পটির পিতাস্ত অবনতিত ঘটিতে 
লাগিল। কিছুদিন যাবৎ এই শিল্প সম্পর্কে সরকারেব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে 
ইতিমধ্যেই কাশ্মীর ও মহীশূর সরকারের উদ্ধমে তথাকার রেশম শিল্প 
যেব্ধপ উত্তরোত্তর সমুদ্ধ হইতেছে তাহাতে মনে হয় সরকারের চেষ্টায় 

শ্চিমব্্গ ও অন্যান্ত রাজ্যের রেশম শিল্পেরও ভবিষ্যতে সেইরূপ উন্নতি 
হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে। 

উৎপাদন-স্থান ও শিল্পাঞ্চল-_বর্তমানে ভারতে গরদ, তসর, এগ্ডি, মুগ, 
প্রভৃতি নানা শ্রেণীর রেশম বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হইতেছে। ভারতের 
প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলেই রেশম উৎপাদিত হয় (ক) দক্ষিণ মহীশুর ও 
মাপ্রাজের কোয়েম্বাটোর জেল? (খ) পশ্চিমবঙ্গের মুশিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম 
«ও বীকুডা জেলা ; এবং (গ) কাশ্মীর, জন্মুণও পাঞ্জাবের সঙ্লিহিত অঞ্চলসমৃহ 
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ছোটনাগপুর, উডভিস্তা এবং মধ্য প্রদেশের কিয়ুবংশে তসর , আসামে এত্ডি ও 
মুগ! , নীলগিরি অঞ্চলে মুগা এবং উত্তর বিহার অঞ্চলেও বর্তমানে রেশমের 
উৎপাদন বুদ্ধি পাইতেছে। 

পশ্চিমবঙ্গ, মহীশৃর এবং কাশ্মীরেই রেশম শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ 
করিয়াছে। কাশ্মীরের শ্রনগব বর্তমানে ভাবতের মধ্যে বেশম শিল্পে শর্স্থান 
অধিকার করিয়াছে । রেশম উৎপাদনের উপর কাশ্নীর সরকাবের একচেটিয়া 
অধিকার রহিয়াছে । এই অঞ্চল হইতে অধিকাংশ রেশম ইউরোপে বপ্চানী 
হয়। ভারতের মধত্রই রেশম শিল্প এখনও প্রবানতঃ কুটিরশিল্প হিসাবেই 
পরিচালিত হইতেছে । ভার-ীয় যুক্ররাষ্ট্রে বর্তমানে ৯০টি বুহদায়তন বেশম 
শিল্পাগার রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান (১টি 
পশ্চিমবঙ্গে, ১টি মহীশুবে এবং ১টি মহাবাষ্ট্রে) বিদ্যুৎ সঞ্চালিত মাকু 
ব্যবহাব করিয়া থকে। পাঞ্জাবের অমৃতসব, জলম্ধর এবং মৃলতান", 
উত্তর-প্রদেশের কাশী, মিজাপুব, শাহজাহানপুর , পশ্চিমবজের মালদহ, 
মুশিদাবাদ, বীরভূম, বাকুডা (সদয়) ও খিষুপুর, বিহারের ভ।গলপুর ১ 
মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের নাগপুব, আমেদাবাধ, পুণা, বেলগাও, ধার ওয়ার, হুবলী 
ও শোলাপুব, মহ্থীশুরের ব্যাঙ্গালোব , অদ্ধের বহবমপুব , মান্রাজের 
ত্রিচনপলী, সালেম এবং তাঞ্জে।ব অঞ্চতলও বেশম বয়ন শিল্প বিশেষ প্রলাৰ 
লাভ করিয়।ছে। 

বর্তমান অবশন্থা__ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেশাভ্যন্তরে ও বিদেশে 
ভাবতীয় বেশম দ্রব্যের চাহিধ। বুদ্ধি পাওয়ায় এবং চীন ও জাপান হইতে 
রেশঘ আমদ।ণা বন্ধ হওয়ায় এ শিল্লেব বিশেদ উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৫০- 

£১ সালে ভাবত ৮৬৮১৪ পাউগু রেশম এবং ৩ লক্ষ গজ রেশম বস্ত্র বিদেশে 
রপ্চানী করে। 

ভারতীয় রেশম শিল্লেব উন্নত্িকল্লে বগুব্ধি প্রচেষ্টা চলিতেছে । ১৭৩৫ 

সালে গঠিত ইম্পিরিয়াল সেরিকালচাব কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ, বিহাব, উতিষ্য। ও 
মান্্রজ রাজ্যের বেশম শ্িল্পেধ উন্নতিবিপানকল্পে সচেষ্ট বহিয়াছে। বততমানে 
'আমদানীরুত বদেশিক বেশম তইতে আমদানী শুন্ব আদায় কব হইতেছে 
এবং স্বদ্দেশীদ্রব্য ব্যবহাবের স্পৃভাও দেশবাসীর মনে সঞ্চাবিত হইয়ছে। 
বৈজ্ঞা্নক উপায়ে বেশম কীট পালনেব জগ্ত পশ্চিমবঙ্গে ছুইটি শিল্পবিষ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছে এবং আসাম, মহীশূর ও কাশ্মীবেও অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের 
চেষ্টা চলিতেছে । এই সমস্ত ব্যবস্থা! দেখিয়া মনে হয় যে ভারত আবার রেশষ 

শিল্পে পুর্গৌবব উদ্ধার কবিতে ঈক্ষম হইবে । ভারতীয় বেশম শিল্পের 
অধিকতর উন্নতি সাধন করিতে হইলে সরকাব হইতে অর্থসাহায্য, সংখক্ষণ, 
শ্রচার কার্ধ এবং মধ্যস্থ ব্যক্তিদের দ্বার! যাহাতে দরিদ্র শিল্পীরা শোষিত হইতে 

না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলমন কর অনিবিলক্থে গ্রয়োজন। সমবাস্ 
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সমতির প্রতিষ্ঠা করিম্া এই সকল বিদ্ব অপনারণ করা সম্ভবপর | রেশম্ 
শিল্পীর! যাহাতে উন্নতধরণের ভ্রবা উৎপন্ন করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন । 

ভারতের কৃত্রিম রেশম (রেয় ) শিল্প*__ঘাস, বাশ, কাঠমণ্ড ও 
পরিত্যক্ত কার্পাসের মণ্ড হইতে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করা যাইতে 

পারে। তবে কা্ঠমণ্ড অপেক্ষা পরিত্যক্ত কার্পান হইতে কৃত্রিম রেশমের 
উত্পাদন হার অধিক। কিক সোডা, কার্বন ডাই-সালফাইড, সালফিউরিক 
এযাসিড, এযাসেটিক এ্যাসিড, এযাদিটোন, এ্যালুমিনিয়াম সালফেট, 
হোয়াইট সোপ, ব্লিচিং লিকুইড প্রভৃতি রাসায়নিক ভ্রব্য কৃত্রিম রেশম 
উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম রেশম উত্পাদনে ক্লোরাইভ-বজিত 

জলের পর্ধাথ্থ সরবরাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ১৯৫০ সাল হইতেই 
ভারতে এই শিল্পের প্রপার পরিলক্ষিত হইতে থাকে । ১৯৫০-৫১ সালে 

ভারতে ২টি (কেরালার আলওয়াএ এবং বোগ্বাই ) কৃত্রিম রেশম "বয়ন 

প্রতিষ্ঠান ছিল। এই ছুইটি প্রতিষ্ঠানে ১৯৫১ সালে ৭১ কোটি টাকা পরিমিত 
মূলধন এবং ১৪০০ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে এই দুইটি কলের 

উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৩ লক্ষ পাউগ্ড করিয়া । 
সম্প্রতি আরও দুইটি (প্রাক্তন হায়দরাবাদ ও মধ প্রদেশ ) প্রতিষ্ঠানের নিষাণ 
কাধ শেষ হইয়াছে । ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত ৮৪ লক্ষ গজ কৃত্রিম রেশম 

প্কিস্তান, সিংহল ও ইঞ্গ-মিশরীয় স্থদানে রপ্তানী করে এবং এঁ সালে 
আমদানী করে ৩৬৫ লক্ষ পাউগ্ স্থৃতা ও ৩০ লক্ষ পাউগু বন্ত্র। বর্তমানে এই 
শিল্পের প্রধানতম সমস্যা! হইতেছে যে রেয়' তৈয়ারীতে ব্যবহৃত অধিকাংশ 
কাচামালই-_-যথা কাষ্টমও, কটন লিণ্টার, কন্টিক সোডা, গন্ধক প্রভৃতি বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হইতেছে । এই শিল্পের অধিকতর প্রসার কল্পে 
পরিকল্পনা কমিশন নিয়্লিখিত কাধধারার নির্দেশ দিয়াছেন_-(১) দীর্ঘ 
মেয়াদী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে রেয় শিল্পের সম্প্রসারণ, রাসায়নিক ও মণ্ড 
প্রস্তুত শিল্পের সম্প্রলারণের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে; (২) বৈদেশিক 
আমদানীর উপর নির্ভরশীলত] হ্বাস করিবার উদ্দেশ্ঠে দেঁশাভ্যন্তরে একটি 
রাসায়নিক মণ্ড তৈয়ারীর কল স্থাপন ও কটন লিণ্টারের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। 

পরবর্তী পৃষ্ঠার পরিসংখ্যান হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল ও 
তৃতীয় পরিকল্পনার নির্ধারিত তাগ বুঝা যাইবে ূ 

লি সপ স্পার্ম শাচাপিশালীশাীিশীপিশশীীকর পাশে শাীিশীী ২ শা শ 

* পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কৃত্তিম রেশমের উৎপাদন__প ২৭৭ দেখ। 
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রেয়, স্টেপল্ ফাইবার ও রাসায়নিক মণ্ডের উৎপাদন 
১৯৫০-৫১--১৯৬৫-৬৬ 

এ 

একক ১৯৫০-৫১ ৃ ১৭৫৫-৫% | ১৯৬+-৬১ ১৯৬৫-৬৬ 

অনুমিত অনুমিত উত্পাদন উৎপাদন ডগাদন ৰ উৎপাদন 

| | উৎপাদন উৎপাদন ক্ষমত। 

| | শ্মতা 

| 
1 

রেষ শ51 ূ মিঃ পাটগু * 8 ১৬৬ ৫২ * ৪৭৪ ১৪০৪ ১৪০ ৪ 
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লিখ ।) (পৃঃ ৪৩০-৪৩১ ) 

2. 0515৬210161 50৮01]৮0 01 111৩ 6911018) 16%01৮ 11140500155 01 (9) 0106 

7. ১. ১ 01907) 0 41১41), 
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2, 1)১৮৮1১5 00৬ 6191) 01 91011011975 ] 05 55205101097 51500551008 
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(ভীবতীঘ কার্পাস শিল্পের আঞ্চলিক বন্টন, বর্ধমান অবস্থা ও ভবিস্ততের সম্ভাবনা 
সম্পবে আলোচন। কব 1) ( পৃঃ ৪৩৩-৭৩৮ ) 

এ, 56 4, 40600148601 006 ৬০0০0110711 0050৫5 01 (7৮০ 10311091 (0:,07,$5) 
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কারণ সমূহ নির্দেশ কব ।) (পৃঃ ৪৩৮৭৪ ৩৯) 
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(্ঞারতে পশম বয়ন শিল্পের বমান সম্প্র নাৰণ সম্পকে যাহা জান লিপ |) 
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(ভাঃতীয় রেশম ও কুহ্িম রেশম শিল্পের বত নান অবস্থা নির্দেশ কব ।) 

(পৃঃ ৪৪৪-৪৪৬ এবং পু ৪৪৬-৪৪৭ 



বিংশ অধ্যায় 

অন্যান্য ম্পিল্স 

পাট শিল্প 

অবিভক্ত ভারত হইতে আমদানীকৃত পাটের সাহায্যে স্কটল্যাণ্ডের 
অস্তঃপাতী ভাগ (01066) অঞ্চলেই পৃথিবীর পাটশিল্প সর্বপ্রথম গডিয়। 
উঠে। পরব্তাঁ কালে অবশ্ত পাটশিল্প ভারতেই একচেটিয়া শিল্প হিসাবে 
পরিগণিত হয়। বর্তমানে ইউরোপের বহু দেশে ভারত ও পাকিস্তান হইতে 

আমদ্রানীকৃত পাটের সাহাযে; এই শিল্প গডিয়া উঠিতেছে। ব্রন্মদেশ, তুরস্ব, 
মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পুর্ব-পাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলেও পাট শিল্প দ্রুত 
পরমার লাভ করিতেছে! 

ভারতের পাট শিল্প-_১৮৫৫ খীষ্টাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত শ্রীরামপুরের 
সন্নিকটে রিড নামক স্থানে ভারতের প্রথম চটকল স্থাপিত হয়। তবে 
প্রৃত পক্ষে প্রথম মহাযুছের সময় হইতেই বঙগদেশ পাট-শিল্পে সমুদ্ধিলাভ 
করিতে থাকে । ১৯৫০ সালে ভাবতে ১১২টি পাটের কল ছিল। তন্মধ্যে পশ্চিম 
বঙ্গে ১০১টি, বিহাবে ৩টি, উত্তব প্রদেশে ৩টি, মধ্য প্রদেশে ১টি, এবং অঙ্ধে ৪টি 
কল ছিল। বর্তমানে এই শিল্পে ৭২ হাজারেবও অধিক মাকু, ৩ লক্ষেরও 
অধিক শ্রমিক এবং প্রায় ১৯ কোটি টাক? পারমিত স্থিরীকৃত মূলধন নিযুক্ত 
রহিয়াছে । ১৯৫০-৫১ সালে এই সমস্ত কলগুলির উৎপাদনক্ষমূতা ও 
প্রকৃত উত্পাদন ছিল যথাক্রমে ১২ লক্ষ টন ও ৮৯২ লক্ষ টন। এ সালে এই 

কলগুলিতে মেট পাটের ব্যবহার হয় ৫৮ লক্ষ গাইট); কিন্তু আভ্যন্তরীণ 
উৎপাদনে পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৩ লক্ষ গাইট। 
২..উপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন_পম্চিম বঙ্গের অন্তর্গভ 
কলিকাতার উপকণ্ঠে হুগরণী নদীর তারে ভারতের পাট শিল্প গ্রায় সম্পূর্ণরূপে 
একত্র সমাবিষ্ট হয়াছে । কারণ_-(১) কলিকাত। বন্দর ভিন্ন অন্ত কোন বদর 

দিয়! পাট বঞ্চাণী হয় ন|। (২) ১৩০ মাইল দূরে অবস্থিত রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার 
কয়লার খানসমূহ হইতে কলিকাতার পাটক্দ লসমূহ্ে সল্পব্যয়ে কয়লা আমদানী 
কর। পহজ। (৩) এই অঞ্চলে মূলধনের সরবরাহ গ্রচুর। (৪) এই অঞ্চলে 
শ্রমিকের প্রাচু রহিয়াছে । বিহ।ব ও উ্ভিত্তা হইতে সহজে শ্রমিক সংগ্রহ 
করা যায়। (৫) এই অঞ্চলে নদীপথে যানবাহন ব্যবস্থা অতি উন্নত। (৬) 
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এই অঞ্চলের আর জলবায়ু পাট শিল্প প্রসারের অস্থকুল (৭) পাট উ 

অঞচলসমূহ এই অঞ্চলের শর 

নিকটব্তা এবং উত্তম পরিবহন 

ব্যবস্থার দ্বার। যংযুক্ত । (৮) ১৮৫৫ | 
সালে শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী 

ূ 

ৰ 

রিষড়াতে ভারতের সর্বপ্রথম 
পাটকল স্থাপিত হয়। পরবর্তী 
কালেও এই অঞ্চলের চতুর্দিকে 
বহু পাট-শিল্লাগার গিয়া উঠিতে 
থাকে । (৯) কলিকাতা বন্দরের 
নৈকট্য হেতু বিদেশ হইতে পাট- 
বয়ন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আমদানী 
করার এবং পাটজাত ব্রব্যার্দ 
বিদেশে রপ্তানী করার প্রচুর 
স্থবিধা রহিয়াছে। বালী, 
আগরপাডা, রিষডা, শ্রীরামপুর, টি 

স্টামনগর, কাকিনাডা, হুগলী, ৮২নং চিন্র--হগলী নদীর তীরবর্তী 
বাশবেডিয়া, উলুবেডিয়! ও বজবঙ্জ পাঁটকলসমূহ 
পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত পাটুশিল্লকেন্্। অন্ধের ৪টি কলের মধ্যে দুইটিই 
বৃহদায়তন। ইহাদের একটি বিশাখাপত্তনম জেলার বিমলিপন্টম তালুকের 
অন্তর্গত চিতাভালসা এবং অপরটি এ জেলার নেলিমারুল! অঞ্চলে 
অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশের তিনটি কল কানপুর ও সাজানওয়া অঞ্চলে 
'অবস্থিত। 

পাটজাত দ্রব্যাদি চারি শ্রেণীব_-থলে, চট, গালিচা এবং দি । যুক্তরাজ্য, 

জার্মানী, ফ্রাম্স, ইতালী, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, যবছীপ, জাপান, 
'ার্জের্টিনা, ক্যানাভা, মুক্তরাষ্ট্ু, কিউব? এবং নেদাখল্যাণ্ড প্রচুর পরিমাণে 
ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যাদি আমদানী করিয়। থাকে । ১৯৫০-৫১ সালে ভারত 
৬৫ লক্ষ টন পাটজাত ভ্রব্য (মূল্য ১১৪ লক্ষ টাকা )বিদেশে রপ্তানী করে। 
বর্তমানে মোট রপ্তানীর প্রায় অর্ধেকই যুক্তবাষ্ট্ গ্রহণ করে এবং ইহার পরই 
সুক্তরজ্য ও আর্জেন্টিনার স্থান। ১৯৫৩ সালে উত্পাদিত ৮'৬৯ লক্ষ টন পাট- 
জাত ভ্রব্যের প্রায় ৮৬%-ই [৭৪৮ লক্ষ উন] বিদেশে রগ্যালী হয়। কলিকাত 
বন্দরের মোট বপ্থানীর প্রায় ৫€% এবং সমগ্র ভারতের মোট বগ্তানীর ২০০%- 
২৫০%-ই পাট ও পাটজাত দ্ররা। 

বর্তমান অবস্থাঁ-ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় পাটশিল্পের 
সাময়িক শ্ীবৃছি দেখা যায়। কিন্তু আর্তি সামান্য সময় অতিবাহিত হইবার 

২৯ 
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পর হইতেই শ্রমিক সমস্তা, কয়লার অপ্রাচুর্ধ, যুদ্ধের দরুণ ভ্রব্যাদি রগ্থানীর 
অস্থবিধা এবং পাটের উত্পাদন হ্।স প্রভৃতি কারণে পাটজাত দ্রব্যের উত্পাদন 
ব্ছল পরিমাণে হাস পায়। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভাগের পর হইতে পশ্চিম 

বের পাটশিল্পে নানাবিধ সমস্য! দেখা দিয়াছে । তবে বত'মান সমস্যা গুলির 
মধ্যে দেশাভ্যন্তরে পটি উৎপাদনের হ্বল্পত1 এবং যন্ত্রপাতির ও কল-কারখানার 
সংস্কার সাধনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । (১) এক পুর্বব্ধেই উৎপন্ন হয় অবিভক্ত 
ভারতের প্রায় ৭৩"৪% পাট, অথচ পাটকলের অধিকাং*ই পশ্চিমবঙ্গের 
কলিফাত! শহরের উপকণঠে অবস্থিত । ফলে বঙ্গ বিভাগের পর হতেই ভারত 

পাটেব জন্ত পাকিস্তানের উপর একাস্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া পডে। তবে 
পরবতণীকালে ভারত সরকারের চেষ্টায় দেশাভ্যন্তবে পাটের উত্পাদন ক্রমাগতই 
বুদ্ধি পাইতে থাকে । পাটের উত্পাদন ১৯৪৭-৪৮ সালের ১৬৫ লক্ষ গাইট 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫*-৫১ সালে দড়ায় ৩২৮ লক্ষ গাইটে। ভাবততীয় 
কলসমূহের উত্পাদন ক্ষমতার অগ্ররূপ পরিমাণ পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন 
করিতে বর্তমানে প্রতি বৎসর প্রায় ৭* লক্ষ গাইট পাটের প্রয়োজন । ১৯৫৫-৫৬ 

সালে ভাবতে পাট উত্পাদনের পরিমাণ ঈ[ডায় ৪২০ লক্ষ গা1ইট এবং মেস্টা ও 

বিমলি উৎপাদনের পরিমাণ দায় ১০ লক্ষ টন । কিন্তু ১৯৬০-৬১ মালে পাটের 
উৎপাদন হ্রাস পাইয়া দাড়ায় ৪০ লক্ষ গাঁইটে । তাহ পাট উৎপাদনে স্বাবলম্বী 

না হওয়া পযস্ত ভারতকে পাকিস্তান হইতে পাট আমদানী করতেই হহবে। 
(২) আবার পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান 

প্রভৃতি দেশে আধুনিক ধরণের পাটের কল গড়িয়া! উঠিতেছে। এমতাবস্থায় 
বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে হইলে ভারতীয় কলগুলিরও 
যন্ত্রপাতির সংস্কার সাধন কর। আশু কর্তব্য । 

পাটশিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য “দি ইণ্ডিয়ান সেন্টদাণ জুট এনকোয়ারা 

কমিটি” বস্তা ও চট ব্যতীত অন্যান্য কি কি কাধে পাট ব্যবহার কর! যাইতে 

পারে সেই সম্বন্ধে গবেষণ1 কাধ চালাইতেছে। এই সমিতির উদ্যোগে ও 
গ্রব্ষ্ণার ফলে পাটজাত দ্রব্যাদি গৃহনির্মাণ, যানবাহন ও বয়নশিল্পে ব্যাপক- 
ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । ১৯৪৮ সালে স্থাপিত “দি ইনগ্রিট্যুট অব জুট 

টেকনোলজি”-ও পাটের নানাবিধ ব্যবহার উদ্ভাবন কল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। 
ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন এই শিল্পের অধিকতর প্রসার কল্পে নিম্নলিখিত 
কার্ধন্চীর নির্দেশ দিয়াছেন £-(১) পাটকলসমূহের উত্পাদনের পরিমাণ বুদ্ধি 
করিতে হইবে; (২) হ্প্পমেয়াদী কার্ধধার1 হিসাবে পাকিত্তন হইতে বাণিজ্যিক 
চুক্তির মাধ্যমে পাটের আমদানী করিতে হইবে; (৩) পাটশিল্লে ব্যবহৃত 
নানাবিধ কলকজ। ও যন্ত্রপাতির উৎপাদনের ব্যবস্থা! দেশাভ্যন্তরেই করিতে 
হইবে; (৪) প্রচারকার্ষের ঘবার| বিদেশে ভারতীয় পাটজাত ভ্রবোর চাহিদা 
বৃদ্ধি করিতে হইবে; এবং (৫) আত্যস্তপীণ মূল্য-স্তর ও বৈদেশিক চাহিদার 



কাগজ শিল্প ৪৫১ 

সহিত সামঞ্জন্ত রাখিয়া মধ্যে মধ্যে রপ্তানী শুক্কের পরিবর্তন সাধন করিতে 
হইবে। এই সমগ্ড কাধধার অন্ভন্থত হওয়ায় ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতীয় 
পাটকলসমুহের উৎ্পাদন-ক্ষমত] ও প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ দাড়ায় যথাক্রমে 
বাধিক ১২ লক্ষ ও ১১৫ লক্ষ টন, রষ্থানীর পরিমাণ াড়ায় ৮*৭৫ লক্ষ টন 
এবং শ্ল্লাগারসমূহে বাবহৃত পাটের পরিমাণ দাড়ায় ৪২ লক্ষ গাঁউট। 

পরিকল্পন। কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই শিল্পের উন্নতিকল্পে যে সমস্ত 
নির্দেশ দিয়াছেন তাহা অনুষত তওযায় ১৯৬০-৬১ সালে ভারতীয় পাট কল- 
সমূতের উৎপাদন ক্ষমতা! ও প্রক্কত উত্পাদন দাড়ায় যথাক্রমে ১২ লক্ষ টন ও 
১০৬৫ লক্ষটন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাণ ফ্াডাইবে যথাক্রমে 

১২ লক্ষ টন ও ১১ লক্ষ টন। 

কাগজ শিল্প* 

ভারতের কাগজ শিল্প__ভাবতে কলে প্রস্তত কাগজেব উৎপাদন 

আরস্ত হয় ১৮৭০ সালে, হুগলী নদ্বার তীরে বালির “রয়্যাল পেপার মিলে”? । 
১৯৫১ সালে ভারতে যোট ১৭টি কাগজের কলছিল। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম 

বঙ্গে ৪টি, বোম্বাই প্রদেশে ৩টি, উত্তরপ্রদেশে ২টি, মাদ্রজে (বতমানে অন্ধে) 
২টি এবং বিহার, উড়িয্যা, পাঞ্জাব, মতীশুর, ভ্িবাঞ্ুর ও হায়দরাবাদের 
প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া কল ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতাই ভারতীয় 
কাগজ শিল্পের প্রধান কেন্তুস্থল । বতমানে ভারতীয় কাগজ-শিল্পাগারসমূহে 
২১:৮ কোটি টাক1 পরামত মূলধন ও প্রায় ২২,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে । 
এই ১৭টি কলের মোট বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৩৬৬ লক্ষ টন এবং প্রকৃত 

উৎপাদন ১১৪ লক্ষ টন। ইহা ব্যতীতও ১৯৫০-৫১ সালে ১৮টি বোর্ড 
নির্মাণের কল ছিল। এ সমস্ত কলের উত্পাদন ক্ষমতা! ছিল বাষিক ০*৪৮৫ 
লক্ষ টন কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন ছিল ০'২২ লক্ষ টন। ১৭৫০-৫১ সালের মোট 
উত্পাদন ১১৪ লক্ষ টন কাগছ্জের মধ্যে লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ ৭২১,০০০ 

উন, মুডিবার কাগজ ৯৭,০** টন, বিশেষ শ্রেণীর কাগজ ৪,০০* টন ও 
কণগজের বোর্ড ২১০০০ টন উত্পাদিত হয়। 

ভারতীয় কাগজের কলসমূহে সাবাই ঘাস ও বাশ প্রধান কীচামাল রূপে 
ব্যবহৃত হয়। নিকৃষ্ট শেণীর কাগজ তৈয়ারীর জন্ত ছিন্নবস্ত্র, পাট, শণ এবং 
পুরাতণ কাগজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সাবাই ঘাস উত্তরপ্রদেশ ও নেপালে 
প্রচুর জন্মে। আসামের কাছাড়, উড়িস্তার সম্বলপুর, আঙ্গুল, পুরী, গঞ্জাম প্রভৃতি 
জেলায় এবং গুজরাট রাজ্যের সথরাট ও মহারাষ্ট্রের কানাডা জেলায় প্রচুর বাশ 
পাওয়া! যায়। বাশের মণ্ডে প্রস্তত কাগজ সাবাই ঘাসের কাগজ অপেক্ষা 

* পৃথিবীর অন্ান্ত অঞ্চলের কাগজ শিল্প-_পৃঃ ২৭৬-২৭৭ দেখ । 



৪৫২ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

নিকষ্ট। কিন্তু বাশের মণ্ডে কাগঞ্জের পরিমাণ অধিক হয় এবং উৎপাদ্দিত্ল 
কাগজের মৃল্যও স্থুলভ হয়। ভারতে বাশের সরবরাহ অপর্যাপ্ত হওয়ায় এবং 
ভারতে উচ্চশ্রণীর কাগজের চাহিদা অল্প হও য় মনে হয় এদেশে বাশ হইতে 

কাগজ উৎপাদনের বিরাট সপ্ভাবনা! আছে । উচ্চশ্রেণীর সংবাদপন্ত্রের কাগজ - 
তৈম়ারী করিতে কাষ্ঠমণ্ড ব্যবহীত হয়। হিমালম্লের পাদদেশে পাইন, ফার, 
বার্চ প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ যদিও প্রচুর জন্মে, কিন্তু যানবাহনের অস্থবিধা হেতু, 
উহাদ্দিগকে উপঘুক্তভাবে কার্ষে বাবহার করা যাইতেছে না। কাশ্মীর রাজ্যেক্স- 
পাইন, বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠঘণ্ড এবং উচ্চশ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতের বিপুল 

সম্ভাবন1 রহিয়াছে । সম্প্রতি দেরা- 
(িক্রকেস্ু)টা.: ছুনের বন-বিজ্ঞান গবেষণাগাক' 
72-৮  বাগাসের সাহায্যে কাগজ উৎপাদনের 

চেষ্টা করিতেছে । কাগজ প্রস্বত 

| লি করিতে ব্রিচিং পাউডার, কণ্িক 

টি সে সোডা, সোড। আযাশ, ক্লোরিন, গন্ধক, 

এ | সোডিমাম সাল্ফেট, আযলুমিনিয়াম 
সাল্ফেট প্রভৃতির প্রয়োজন হয়. এ 0 কিশাখাগন্তবন এ 

এড উদ ও কগর 2. ১ টন কাগজ প্রস্তুত করিতে প্রাস 
০৮ ০ 

নিও পি উদ) দিক. ৩৬ টন কয়লা জালানী হিসাবে 
২৬৫৩ পদ ব্যবহৃত হয়, তবে যে সমস্ত অঞ্চলে. 

জলবিছাৎ উত্পাদিত ও ব্যবস্থত্ড 

৮৩নং চিত্র--ভারতের শিল্পকেন্্রসমূহ হইতেছে সে সমস্ত স্থানে কয়লার" 
ব্যবহার অল্প। 

উৎপার্দক অঞ্চল-_-পশ্চিষবঙ্গের কাকিনাড়া, টিটাগড়, রাণীগঞ্ত এবং 
নৈহাটিতে কাগজের কল রহিয়াছে । পুর্বে এই সমস্ত কলে ১০০০ মাইল দূর: 
হইতে আনীত সাবাই ঘাস কাচামালরূপে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে এই 

কলসমূহে বাশের মণ্ডও ব্যবহৃত হইতেছে । পঃ বঙ্গ ও তৎপার্খব্তী অঞ্চল- 
সমৃহ হইতে ছেঁড়া কাপড়, কাগজ, ঘাস ও বাশের; রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো, 
প্রভৃতি খনি হইতে পর্যাঞ্ত কয়লার; স্থানীয় শিল্পাগারসমূহ হইতে এবং 
কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে আমদানীক্কত রাসায়নিক দ্রব্যের ; জল, মূলধন ও" 

শ্রমিকের স্থানীয় সরবরাহের প্রাচুষ এবং সর্বোপরি শিক্ষার ব্যাপক প্রনার হেতুঃ 
ভারতের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাগজ প্রস্তত হয়।' 
কলিকাতা কাগজের একটি শ্রেষ্ঠ বাজার |” উত্তরপ্রদেশ ফাগজ উৎপাদন 
ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই প্রদেশের কাগজের কল, 

ছুইটির একটি লক্ষৌ এবং অপরটি সাহারানপুরে অৰস্থিত। লক্ষৌ-এর কলটিদ 
বর্তমানে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল হইতে ফুংগৃহীত ঘাসের দ্বার এবং সাহারান৮-- 
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পুরের কলটি উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম-মঞ্চলের খাসেব সাহাযো কাগজ উৎপাদন 
করিতেছে । বিহারের কাগজের কল ভালমিয়ানগরে অবস্থিত | এই কলে 
সাবাই ঘাস ব্যবন্ৃত হয়। উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত ব্রজবাজনুগরেব 
কাগজের কলে বাশ ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জাবের কাগজের কল জগদ্ধণীতে 
'অবস্থিত। ৫০০ মাইল দূববত্তা নেপাল হইতে ঘাস সংগ্রহ কবিম্না এই কল 
চালানে| হ'য়। জগদ্ধীর কলটিতে স্থুলভ জলবিদ্যুৎ সববরাহের স্রযোগ 
ব্রহিয়াছে। মহারাষ্ত্র ও গুজরাটের কাগছ্েব কলসমূভ বোস্বাঈ, পুণা এবং 
'আমেদাবাদে অবস্থিত। এই কলগুলির নিকট ক্লাচামাল না থাকায় কাষ্টমণ্ড 
€( আমদানীকুত ), ছিন্নবন্ত্র এবং কাগজ এই অঞ্চলের কাবখানাস্মুহে £র্কাচামাল 

হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মহাশ্ুর ( ভত্রাবতী ) এবং কেরালার ( পুণালুর ) 
কলসমূহে বাশ এবং জলবিছ্যৎ বাবনৃত হয়। অন্ধের কল ছুইটি রাজ্মতেন্্রী 
-৪ সিরপুবে অনস্থিত। সম্প্রতি (১৯৫৫) মধ্য প্রদেশেব নেপানগরে সংবাদ- 
পত্রেব কাগজ উত্পাদনের জন্য বাষিক ৩০,০** টন উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত একটি 
কারখানা মধ্য প্রদেশ সরকাবেব সাহায্যে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে গঠিত হইয়াছে। 

১৯৫১ সালে ভারতে এই শ্রেণীর কাগজেব চাহিদ! ছিল ৬০ ভাঁজাব টন, কিন্ত 
এইরূপ অন্মিত হয় যে ১৯৫৫-৫৬ সালে ইঙাব পরিমাণ দাড়াইবে ১ লক্ষ 
টল (প্ররুত চাহিদা ঈ্ীডায় ৭৫,০০০ টন )। স্থানীয় কাষ্ঠ হইতে এই কলে 
ব্যবহারের উপযোগা কাষ্ঠমণ্ড প্রস্থত হইবে । কাশ্মীর এবং গাভোয়াল রাজ্যেও 
কাগজ শিল্প সংগঠনেব বিপুল সম্ভাবনা বহিয়াছে। টিহ্থ কাগজ তৈয়ারীব জন্য 
পঃ বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত জরবেণীতে একটি কাঁবখানা খোজ ভইয়াছে। 

বর্তমান অবস্থ।-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ভাবতীয় কাগজ-শিল্পের 
বহু উন্নতি সাধিত হহয়াছে। যুদ্ধেব পব হইতে কাগজেব উৎপাদন ও চাহিদা 
ব্রমাগতই বুদ্ধি পাইতেছে। তবে, বর্তমানে ভারতীয় কাগজ শিল্প কত্তক- 

গুল অন্ুুব্ধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে । (১) কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং 
পাউডার, সণ্ট-কেক্ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বাঁসায়নিক দ্রবাসমূহ অতি উচ্চমূল্যে 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে , (২) বন্দব-অঞ্চল হইতে এই সমস্ত 
রাপায়নিক ভ্রবঃ কাগজ-শিল্লাগাবসমূহে প্রেরণের খবচও অত্যধিক) (৩) 
শিল্পশক্তির অভাব কাগজ-শিল্পাগাবসমূহে বিশ্ষেকপে অন্গভূত হইতেছে; 
(৪) বিদেশী কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভাবতীয় কাগজ-শিল্পের উন্নতির পথে 

অন্তরায় স্বরূপ হইয়! উঠিতেছে ; এবং (৫) দেশ বিভক্ত হওয়ায় বাশের 

অপ্রাচুর্য দেখা গিয়ছে। 
১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের ১৯টি'কাগজের কলের [মহীশৃব, ও বোম্বাই (পুণা)- 

এর প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া মোট ২টি মতন কল] বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা 

* প্রকৃত উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২১১ ও ২*০* লক্ষ টন এবং নেপানগবের 
“্কলটির উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃতঙ্ড উৎপাদন ছিল ঘথাক্রমে ৩০১০০০ ও 
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৪,২০০ টন। ১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপাদিত ২ লক্ষ টন কাগজের মধ্যে ১২৫ 
লক্ষ টন লিখিবার ওছাপিবার কাগজ, ৩৫,০০* টন মুডিবার কাগজ, ৬,০** টন 
বিশে শ্রেণীর এবং ৩৪,৭০০ টন কাগজের বোর্ড উৎপাদিত হয়। ১৯৫১-৫২ 
সালে দেশাভ্যন্তরে ১৬৮ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহৃত হয় (উৎপাদন ১৩৫ 
লক্ষ টন ও আমদানী *'৩৩ লক্ষ টন)। ১৯৫৫ ৫৬ সালে সংবাদপত্রের কাগজ 
ব্যতীত ন্তান্য সমুদয় কাগজেব মোট চাহিদা ঈ্রাডায় ২ ৩৮ লক্ষ টন (উত্পাদন 
২ লক্ষ টন ও আমদানী ০'৩৮ লক্ষ টন )। ভাবত সাধারণতঃ যুক্তরাজা, নবওয়ে, 
স্থইডেন, জার্মানী, জাপান এবং নেদারল্যাণ্ড হইতে কাগজ আমদানী করে। 
ভারতে যদিও উচ্চশ্রেণীব কাগজ বিশেষ প্রস্তত হয় না, তথাপি দেশেব 
প্রয়োজনীয় নিকট শ্রেণীব কাগজও ভারতীয় কলগুলি সম্পূর্ণরূপে সরবরাহ 
কবিতে পাবে না। কাগজ শিল্পের প্রসাবকল্পে বর্তমান কলগুলির উৎপাদন 

ক্ষমতার সম্প্রপারণ ছাডাও পরিকল্পনা কমিশন নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির 
নির্দেশ দিয়াছেন :--(১) বাঁশ ও ঘাসের সাহায্যে সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত 
কবা যায় কিনা সে সম্পর্কে গবেষণা কাধের প্রয়োজন, (২) চিনিব কলসমূহে 
ব্যাগাস জালানী হিসা?ব বাবহার না করিয়া বোর্ড নির্মাণের কলগুলিতে ইহাব 
সববরাহ কব প্রয়োজন ১ (৩) বাশের ও সাবাই ঘ(সেব আবাদের প্রবর্তন করা, 

(৪) ভারতের অন্তর্গত সমন্ত রাষ্ট্রেব পক্ষেই বন ও বাশঝাড ইজাবাদিবাব একই 

প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন কব1; (৫) এই শিল্ে কয়লাব পরিবর্তে জলবিদ্বাৎশক্তি 
ব্যবহারের জন্য কলসমূহকে উৎসাহিত করা ) এবং (৬) কাগজেব মূল্য হ্বাম 
ও উৎকর্ষ বৃদ্ধিকল্পে কলগুলিব সংস্কাব সাধন কবা! নিতান্ত প্রয়েজন। 

নিমের পরিসংখ্যান হইতে দ্বিতীয় পবিকল্পনাৰব ফলাফল এবং ভতীয় 
পবিকল্পনার নির্ধারিত তাগ বুঝ। যাইবে। 

কাগজের উৎপাদন, ১৯৬০-৬১--১৯৬৫ ৬৬ 
(একক £ হাজাব টন 

১৯৬০৩-৬১ ১৯৬৫-৬৬ 

শি 1 সিসি স্পা 

অনুমিত উৎপাদন দ্গমতা অন্মমিত উৎপাদন উৎপাদন ক্ষমতা উৎপাদন 
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শর্তবা শিল্প 

ভারতের শর্করা শিল্প-_-অতি পুবাকাল হইতেই ভারতে দেশীয় প্রথায় 
চিনি প্রস্তত হইতেছে । বে যাল্তিব শিল্প হিসাবে ১৯৩২ সালে সরকার? 



শর্করা শিল্প ৪৫৫ 

রক্ষণ পাইবার পর হইতেই ভারতীয় শর্কর! শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে 
থাকে এবং ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে আধুনিক ধরণের চিনির কলের সংখ্যা 
ঈাডায় ১৫৬টি। ইহাদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ৭২টি, বিহারে ৩০টি, মান্রাজে ২৬টি, 

ৰোগ্বাইতে ১৪টি, পশ্চিমবঙ্গে ৪টি, উড়িস্যায় ২টি, পেপস্থতে ২টি, মধ্য ভারতে 

৬টি, রাঁজস্কানে ২টি, হায়দরাবাদে ২টি, এবং আজমীঢ, ভূপাল, কাশ্মীর, মহীশুর, 

সৌরাষ্ট্, ত্রিবাস্কুর-কোচিন ও বিন্ধ্যপ্রদেশের প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়া কল 

ছিল। এ সালে বোম্বাই ও হায়দরাবাদের প্রত্যেকটিতে ১টি করিয়। নূতন কল 
স্থাপিত হইয়াছিল। ১৫৮টি কলের মোট চিনি উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল 
১৫৪ লক্ষ টন, কিন্তু প্রকৃত উত্পাদন ছিল (মোট ১৩৯টি কলের) ১১২ লক্ষ টন। 

এই শিল্পে ৬০ কোটি টাকার মূলধন ও ১৩৫)০*০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে । 
উৎপাদক অঞ্চল_-ভারতের শর্কর! শিল্প উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারেই 

সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে । উত্তরপ্রদেশের কানপুর, গোরক্ষপুর, 
লক্ষ্ৌো ও এলাহাবাদ ; বিহারের চম্পীরণ, শরণ, মজঃফরপুর এবং ভাগলপুরে 

শর্কর। শিল্পের প্রসার অধিক । মাব্রাজের কোফেম্বাটোর, মহারাষ্ট্রে বেলাপুর 
এবং পাঞ্জাবেব অমৃতসরের শররা শিল্প৪ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারতের মধ্যে 

পাঞ্জাবেই সবাপেক্ষ। অধিক পরিমাণে শর্কবা ব্যবহৃত হয়। ইক্ষু উৎপাদনেও 

এই প্রদেশের স্থান উত্তর প্রদেশের পরেই । কিন্তু পাঞ্জাবেব ইক্ষতে শকরার 
পরিমাণ অল্প থাকায় এই স্তানে শর্করা শিল্প বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। 
শর্করা ব্যবহারে মহারাষ্ট্র ভাবতে দ্বিতীয়স্থান অন্িকার করে। মহারাষ্ট্রে 
একব প্রতি উক্ষুব উৎপ্াদীনও বিঠাব বা উত্তবগ্রদেশ অপেক্ষা অধিক। এই 
অঞ্চলেব উন্ষুও উচ্চশ্রেণীব | মহারাষ্ট্রে শর্কব। প্রস্তুত করার পক্ষে অনুকুল 

সময় ৪ বিহ1ব বা উন্ধরপ্রদেশ অপেক্ষা দীর্ঘতব। কিন্তু কেবলমাত্র ইক্ষু চাষের 
জন্যা বসত জমিব অভাব ও জলসেচন এবং ক্রিম সাবের ব্যবহার হেতু ইচ্ষু 
উতৎপাদণের ব্যয় অধিক হওয়ায় মৃহাবাষ্টে একব। শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ 
করিতে পারে নাই। মহারাষ্টেব ন্বাধ মদ্রোজ রাজোও চিনির কল 
স্থাপনের ম্ববিধ| বহিয়।ছে, কিপ্ত উক্ষুর চাষেব জন্য বন্ুদ্রধবিস্তত জমির অভাৰ 
থাকাষ মাড্রাজের শকরা শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাউ। এখানেও 
উত্পাদনের ভার বিভার ও উত্তবপ্রদেশ অপেক্ষ। অপিক। পশ্চিমবঙ্গে শর্করা 
শিল্প প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে । মহাশুব ও হায়দর।বাদ রাজ্ঞাছয়ও 
শর্কর। শিল্পে উন্নত । 

বর্তমান অবন্ছা_ভারতে বর্তমানে তিন প্রকারে শর্কর। উৎপাদিত হয় £ 
(ক) আধুনিক কলসমূহে ইক্ষু হইতে, (খ) পরিআবণ প্রথায় গুড় হইতে, 
এবং (গ) দেশীয় খান্দেশ্বরী প্রথাঁয়। (খ) ও (গ) প্রথায় শর্করা] উৎপাদনের 
পরিমাণ অতি সামান্য । ভারত বর্তমানে পৃথিবীর প্রধান চিনি উৎপাদক দেশ। 
এই দেশ এক্ষণে চিনির ব্যাপারে এক্প্রকার আত্মনির্ভরশীল। গুণাগুণের দিক 
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হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে ভারতীয় চিনি প্রায় যবদ্বীপের চিনির 
সমকক্ষ, কিন্তু একর-প্রতি উত্পাদন হিসাবে ভারত যবদ্বীপেরঠ অংশ উত্পাদন 
করে। ভারতীয় শর্কর] শিল্পের এতাদৃশ উন্নতি হওয়া সত্বেও অন্যান্ত দেশের 
তুলনায় ভারতীয় চিনির মূলা অধিক। এই কারণে অধিকাংশ ভারতবাসীর 
পক্ষেই ইহা! ক্রয় করা সাধ্যাতীত। শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেই নহে, 
আন্তর্জাতিক বাজারেও অধিক মূল্য হেতু ভারতীয় চিনি অন্যান্ত দেশের চিনির 
সহিত প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে পারে না। ভারতীয় চিনির মূল্য অধিক 
হওয়ার কারণ--(ক) ভারতের ইক্ষুক্ষেত্রসমূহ চিনির কল হইতে বহুদূরে ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে অবস্থিত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের ইক্ষুও বিভিন্ন প্রকারের , (খ) দূরবর্তী 
উদ্ষৃক্ষেত্র হইতে গরুর গাড়ীতে বা রেলগাডীতে শিল্পাগারসমূহের ইক্ষু আনয়ন 
'কবিতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয় এবং উক্ষুর রসও অনেক শুকাইয় যায়; (গ) ভারতীয় 
চিনির কলসমূহ সার বৎসরে প্রায় তিনমাসকাল চালু থাকে, অবশিষ্ট নয়মাস- 
কালই এই কলগুলিকে বন্ধ রাখিতে হয় বলিয়৷ ভারতীয় চিনির উৎপাদনব্যয়ও 
অধিক হইয়] পডে; (ঘ) ভারতে ইক্ষু ভঈতে রস-নিষ্ষীশন-পদ্ধতি অত্যান্ত ক্রটি- 
বহুল হওয়ায় ইক্ষুপ্রতি নিষ্কাশিত রসের পরিমাণ অল্প , আবার পরিআবণের 
সময় বহু রসও অনর্থক নষ্ট হইয়া যায় । এই সমস্ত কারণে ভারতীয় চিনির 
উৎপাদন ব্যস্ত অধিক হইয়া পড়ে। যবদ্বীপের চিনির কলসমূহে শর্করা শিল্পের 
উপজাত দ্রব্য হিসাবে মদ ( “রাম” ), মেখিলেটেডভ স্পিরিট, কাগজ ও পেস্ট 

বো প্রস্তত হয়, কিন্ত এ দেশের কারখানাসমূহে সেরূপ কোন উপজাতত্রব্য 
প্রস্তত হয় না। স্বতরাং ইভাতেও এদেশে চিনির উৎপাদন ব্যয় যবদ্বীপের 
তুলনায় অধিক হইয়া পডে। উপবোৌক্ত ্রটিসমূহ দূরীভূত না হইলে ভারতে 
চিনির মূল্য হ্রাস করা ও চিনির অভাব দূব করা সহজসাধ্য হইনে বলিয়। মনে 
হয় না। ভারতবাসী মাথাপ্রতি ষে পরিমাণ চিনি ব্যবহার করে তাহ। 
প্রয়োজনের তুলনায় নিতাস্তই সামান্য । ১৯৫০-৫১ সালে দেশে ১১ লক্ষ টন 
চিনির চাহিদ1 হয়, অর্থাৎ মাথাপ্রতি মাত্র ৭ পাউগ্ড করিয়া। ভারতবাসীর 
জীবনধারণের মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশ]! করা যায়। তবে চিনির মূল্য হ্রাস না পাইলে চিনির ব্যবহার 
আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইবে না। ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড (১৯৫০) শর্করা শিল্পের 
উন্নতি বিধান ও চিনির মূল্য হ্রাস করিবাব উদ্দেশ্তে-__-(১) উত্তরপ্রদেশ ও বিহার 
অপেক্ষা অনুকূল অবস্থাযুক্ত অঞ্চলসমূহে চিনির কলসমূহের অপসারণ, (২) 
ভারতীয় ইক্ষু সমিতিকে ইচ্ষু সম্পকিত নানাবিধ গবেষণীর জন্ প্রচুর আধিক 
সাহাযাদ্দান এবং (৩) চিনির উপযুক্ত মুল্য নির্ধারণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
এই শিল্পের অধিকতর প্রসার ও উন্মতিকল্পে পরিকল্পন! কমিশন নিয়লিখিত 
কার্ধধারার নির্দেশ দিয়াছেন £--(১) নৃতন কলস্থাপন কর! অপেক্ষা! বর্তমান 
কলগ্ুলির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা; (২)ষে সমস্ত কলে পর্যাপ্ত ইক্ষু 
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সরবরাহ পাওয়া যাইতেছে না তাহাদিগকে পর্যাপ্ত ইক্ষুর সরবরাহ-যৃক্ত অঞ্চল- 
সমূহে অপসারণ করা; (৩) উন্নততর উৎপাদন পছ্ছতি ছারা উৎপাদিত 

চিনির মূল্য হাস কর1; (৪) ইক্ষুর উপর বর্তমানে যে “সেস্” রহিয়াছে. তাহ 
ইক্ষুর উৎপাদন কার্ষে ব্যয় করা; (৫) মিল মালিক ও উক্ষু উৎপাদকের মধো 
সুটু সমন্বয় সাধনে জন্য “সমবায় ইক্ষু সরবরাহ সমিতির” গঠন করা; 
(৬) কলগুলির সংস্কার সাধন করা; এবং (৭) চিনি ও গুড উৎপাদনের মধ্যে 
সমন্বয় সাধন করা। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কার্যস্থচী অন্ষস্থত 
ভওয়ায় ১৯৫৫-৫৬ সালে কলের »ংখা। দাভায »৬০টি ( উৎপাদন ক্ষমত! বাধিক 
১৭৪ লক্ষ টন) এঁ সালে শর্করা উৎপাদন কাধে নিযুক্ত ১৪৩টি কলের 
প্রকৃত উৎপাদন দাড়ায় ১৮৬ লক্ষ টন। এই শিল্পের উন্নতিকল্পে পরিকল্লন। 

কমিশন যে সমণ্ত কার্ষস্থচী নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা অন্ুস্থত হয়ায় ১৯৬০- 

৬১ সাল নাগাদ কলগুলিব উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উত্পাদন দীডায় 

যথান্রমে ৩০ ও ২২৫ লক্ষ টন। ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ ইহার পরিমাপ 
দাণ্ডাইবে যথাক্রমে ৩৫ ৪ ৩৫ লক্ষ টন। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাউবাব জন্য 
১৯৫২-৫৩, ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে ভাবত বিদেশ হইতে যথাক্রমে 

০০৬১ ৭১৬ ও ৫*৬৮ লক্ষ টন চিনি আমদানী কবে। 
ভারতীয় শর্করা শিল্পের ভবিষ্যুৎ অতি উজ্জল। চিনির মূলা হাঁস পাইলে 

শুধু যে আভ্যস্তরীণ চাহিদাই বৃদ্ধি পাইবে তাঁতাই নহে, পবস্ত আফগানিস্তান, 
তিব্বত, নেপাল, ব্রদ্ষদেশ, সিংভল, পাকিস্তান এবং ইউরোপের দেশগুলিতেও 

ভারতীয় চিনির বপ্ানীবাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের উৎপাদন ও বহুলাংশে 
বাড়িয়া যাইবে। 

বর্মানে পশ্চিমবঙ্গ তাঁহার ৪টি কলের সাহায্যে মাজ্জ ১৩১০০ টন চিনি 
উত্পাদন করিতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় ১ লক্ষ টন চিনির চাহিদা 

রহিয়াছে । পশ্চিমনঙ্গে অধিকতর চি(নির কল স্থাপনের বহু সুবিধা রহিয়াছে-__ 

(১) বঙ্গদেশে প্রতি একর জমিতে উত্তবপ্রদেশ বা নিহার অপেক্ষা অনেক 

অধিক পরিমাণ ইক্ষু উৎপাদিত হয়; (২) ২৪ পরগণ1 এবং এই প্রদেশের 

উত্তবাঞ্চলের মৃত্তিকা ও জলবাযু ইক্ষু চাষেব বিশেষ উপযোগী ; (৩) পশ্চিমবঙ্গে 

চিনির চ।হিদাও অত্যধিক; (৪) রাণীগঞ্জ ও ঝরিফার কয়লাক্ষেত্র হইতে 

রেলপথে ও নৌকাঁযোগে সহজে ও অল্পনায়ে কয়ল। আমদানী কর। সম্ভব; (৫) 

কলিকাতা বন্দর এই প্রদেশের সমস্ত অংশের সহিত উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা 
বারা সংযুক্ত ; (৬) শহর ও শহরতলী অঞ্চলে বছলোকের বমবাদ থাকায় এই 
অঞ্চলে শ্রমিকের অপ্রতুলতা নাই এবং (৭) এ স্থানে মৃলধনেরও প্রাহুর্ 
রহিয়াছে । তবে পশ্চিমবজের শর্কর1 শিল্পের প্রধান অস্থবিধা এই যে কলিকাতা 

বন্দর নিকটে থাকাম্ম আমদানীরুত অল্প মূল্যের চিনির সহিত দেশীঘ চিনি 
মূল্যাধিক্য বশতঃ প্রতিযোগিতার আটিগ্রা উঠিতে পারে না। 



6৫৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

প্রশ্নোত্বর 

1, 40001101101 075 10021158010] 8100 88266 106 016861)6 700511101) 01 00106 

10008 01 11015, (৩. [0.53,56, 5) 

(ভারতীয় পাট শিল্পের একরেশীভবন ও বর্তমান অবস্থা মক্পর্বে যাহা জান লিখ |) 
( পৃঃ ৪৪৮-৪৫১) 

2,968 00161]5 06166101081 01502100610]. 200 01700165600 00510101701 

[1)0181) 0806] 1000505, (0, 0,150, 52, 55) 

(ভারতীয় কাগজ শিল্পের আঞ্চলিক বন্টন ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাহ] জান লিখ 1) 
(পৃঃ ৪৫১-৪৫৪) 

3,:10150058 60616110081 1501080100১ 0106 701650170 005116077 81070 101,6 

10016 01056060101) 51581 11700505 01 11018. (0. 0, :91754, 6) 

(ভারতীয় শর্ষরা শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভীবনা সম্পর্কে 
যাহা জীন লিখ ।) (পৃঃ ৪২৪-৪-৭1 



স্পঞ্থিওক্ম আও 

ভোগ ও বাণিজ্য 

একবিংশ অধ্যায় 

ব্রহির্বাণিজ্য 

বাণিজ্য মে£৪৭০)-_ অর্থনৈতিক ভূগোল অলশীলনের চারিটি ক্ষেত্রেব 
মধো দ্রবা-সম্ভারের ভোগ এবং বাণিজাই সরাপেক্ষ। ব্যাপক পৃথিবীর বন্ধ 
লোকই হয়ত প্রাথমিক উত্পাদন, গৌণ উৎপাদন এবং পরিবহন ব্যবস্থার 
সহিত প্রতাক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহে , কিন্তু কোন লোকই প্রত্যক্ষভাবে ভ্রবাদির 
ভোগ ও ন্যবহার না করিয়া থাকিতে পাবে না। প্রব্যাদির উত্পাদনে কোন 

অঞ্চল স্বরংপুণ নহে । সেই কারণে গ্রতে।ক অঞ্চলই পৃথিবীর অন্বান্ত অঞ্চল 
হইতে ভোগা পণা অল্লাধিক আহরণ করিয়। আভাগ্বরীণ চাতিদ। মিটাইবার 
চেষ্টাকরে। পণ্যসম্তারেব এই আম্দ।শী-রপ্তানীকে বাণিজ্য বলে। ডব্যাদির 
ব্যাপক ভোগ না বাবচ্গারই পাণিজোর 2৮চক। 

পভ্যতা ও বাণিজত € 01511158000. 91707806 )-__বস্তৃতান্ত্িক 

সভ্যতা বুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাব এবং চাতিদাও বদ্ধ পায় এব এই 

বশিত চাঠধা মিটাইবার জন্য বাণিজে।র প্রয়োজন ভইয। পড়ে। এই কারণে 

নাতিশীতোষ্মগ্ুলের অধিবাসীর।ই সাধারণতঃ অত্যধিক বাণিজাপবায়ণ হইয়া 
থাকে । জনসংখ্যার প্রাচুখ, চাহিদার ব্যাপকতা, মনোভাবের সহজ আদান- 
প্রদান, উন্নত্তির প্রেরণ|, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রভৃতি 
অন্কূল অবস্থা এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে স্বতঃই বাণিজ্যপরায়ণ করিয়া 
তুলে। অপর পক্ষে পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের অধিবাসীরা আঞ্চলিক প্রতিকূল 
ভৌগোলিক পরিবেশের দরুণ বস্ততান্ত্রিক সঙ্যতায় অনুন্নত এবং 
বাণিজাপরাজ্ুখ । রি 

বাণিজ্যের প্রকৃতি 0৪৪০ 01 €৪৫০)--দেশগত পরিবেশের 

উপর বাণিজ্যের প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ভব করে। প্রাকৃতিক সম্পদের 

বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্যিক পণোর প্রকৃতি সম্পর্কেও বিশেষ 
পার্থক্য ঘটে। এই বিভিন্নতা আবারআঞ্চলক জলবায়ু, ভৃত্বক, তূপ্রকৃতি, 



৪৬০ প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

অবস্থান প্রভৃতির তারতমোর উপর নির্ভর করে। (খ) শিল্পসমৃদ্ধ ও জনবহুল 
'দেশনমৃহ সাধারণতঃ প্রচুর শিল্পজাত দ্রব্য এবং জনবিরল ও প্রাথমিক ভ্রব্যা্ি 
উৎপাদনে সমৃদ্ধ দেশপমৃহ কাচামাল ও খাগ্ঘপ্রবাদিই প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী 
করিয়া থাকে । (গ)ট আঞ্চলিক উৎপাদনবৈশিষ্ট্যও বাণিজোর প্রকৃতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। ভারতের পিস্তল দ্রব্য, জার্মানীর রগক দ্রব্য, যুক্তরাষ্ট্রের 
শ্রমলাঘবকা রী যন্ত্রপাতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। (ঘ) আমদানী শুক্কের ব্যবহার, 
লরকাক্দী সাহাযোর দ্বার! পণা-বিশেষের রপ্তানী বুদ্ধি, আন্তর্জাতিক বিধিনিষ্ধ 
পরিকল্পনা, দ্রব্বিশেষের উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন্ত্ণকল্পে নানাবিধ চুক্তি, 
সমবায় ও সম্মেলন এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদান- 
ভেদেও বাণিচজার প্ররুতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া! থাকে । 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আধ্িক উদ্নতি-তবনতি (006672586107051 
৪06 ৪5৪ 2০0:001010 08:077665:)--বাণিজ্য আস্তর্দেশিক (10620081) 

বা আন্তর্জাতিক (100610800091) এই উভয় প্রকারই হইতে পারে। 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট মৃল্যগত পরিমাণকে (6০:৪1 0৪6) অনেকে 
দেশগত উন্নতি ব। অবনতির কুচক বলিয়া মনে করেন । তাহাদের মতে 
দেশগত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট মুলাগত পরিমাণ অধিক হইলে দেশটি 
উন্নতিশীল এবং অল্প হইলে দেশটি অন্ন্নত বলিয়! মনে কর| যাইতে পারে। 
তবে এইরূপ মতবাদ বিচারসহ নহে । দেশগত বভির্বাণিজ্যের মেট মুল্যগত 
পরিমাণ অধিক হইলেই যে দেশটি উন্নতিশীল হইবে, ইহার কোন নিশ্চয়ত! 
নাই। উদ্াভরণ ম্বূপ বলা যাইতে পারে যে ভারতের বভিবাণিজোর মোট 
মূল্যগত পরিমাণ স্থইডেন অপেক্ষ। প্রায় ৫০৭ অধিক তথাপি ভারতবাসীর 
জীবনমান অতি নিয়ন্তরের অথচ স্থইডেনের অধিবাসীদের জীবনমান 
যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনমানের প্রায় সমান হইবে। এপ ক্ষেত্রে 
মাথা প্রতি বাণিজ্যের (01 ০213108 (896) মুল্যগত পরিমাণ লইয়। বিচার 

কর! বিজ্ঞানসম্মত । এই ভাবে বিচার করিলে তেখ যায় যে ভারতের মাথ। 

প্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ মাত্র ৯ ডপার কিন্ত স্থইডেনের ক্ষেত্রে উহ1 
৩০০ ডলার অপেক্ষাও অধিক । তবে ক্ষেত্রবিশেষে মাথ! প্রতি বাণিজ্যের 

মুল্যগত পরিমাণের দ্বারা দেশগত উন্নতি-অবনতি স্চিত হইলেও সর্বক্ষেত্রেই 
যে ইহা সত্য হইবে এমত নহে। নরওয়ে দেশের মাথাপ্রতি বাণিজ্যের 
মূল্যগত পরিমাণ ৩৫৬ ডলার কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উহা! মাত্র ১২৭ 
ডলার। তাই বলিয়। নরওয়ে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা উপ্নতিশীল মনে করিলে 
নিশ্চয়ই ভুল হইবে। সাধারণভাবে বলাঁ যাইতে পারে যে মাথা প্রতি 
বাণিজোর মুল্যগত পরিমাণের অতিশয় উচ্চ বা নিয় অংক সমূহ বাঁদ দিয় 
অন্যান্য দেশের মাথ' প্রতি বাণিজ্যের মৃল্যগত পরিমাণ লইয়! বিচার করিলে 
বহুক্ষেত্রে দেশগত আধিক উন্নতি বা! অক্মতির পরিচয় পাওয়া যায় । 



বহির্ধা ণিজ্য ৪৬৯ 

হংকং, ইসরায়েল ও সিংহল বাতীত এশিয়ার অধিকাংশ দেশ ? দক্ষিণ 
রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার সম্মেলন, মরক্কো, আলজেরিয়া ও মিশর বাতীত 
আফ্রিকার অন্যান্য দেশ; দক্ষিণ ও পুর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ; কয়েকটি 
রাজা ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সমণ্ত অংশেরই মাথাপ্রতি বাণিজোর 
মূল্যগত পরিমাণ অতি স্যমান্ত-_-€« ডলারের অনধিক । নিবিড় লোকবসতি, 
উৎপাদিত সামগ্রীর উদ্বভাংশের স্বল্পতা, স্থানীয় সম্পদের অপ্রাচুর্য অথবা 
আধিক দৈন্য ষে কোন কারণেই হউক না কেন এ সমস্ত দেশে মাথা প্রতি 
বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ অতি সামান্ত। অপরপক্ষে নিউজীল্যাও, ক্যানাডা, 
বেলজিয়াম, লুক্কেমবুর্গ প্রভৃতি দ্রেশের মাথাপ্রতি বাণিজোর মূল্যগত পরিমাণ 
৫৫৯ ডলার হইতে ৪** ডলার পর্যন্ত ; ভেনেজুমেলা, অস্ট্রেলিয়া, স্ুইজারল্যাণ্, 
নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্, সুইডেন, ইসরাযেল, যুক্তরাজ্য, মালয় ও সিঙ্গাপুরের 
ক্ষেত্রে উহা! ৪০০ ডলার হইতে ২৫* ডলার পযস্ত। এই দেশগুলির কোন, 
(কোনটি শিল্পপ্রধান আবার কোন কোনটি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য 

উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । এই দেশগুলির অধিবাসীদের জীবনমান 
অতি উন্নতধরণের | 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত 

হইরা1 থাকে । দেশের আয়তন অধিক হইলে বহিবাণিজ্যের মূল্াগত পরিমাণ 
অল্প হইয়া থাকে । ১ লক্ষ বগ মাইলের অধিক আয়তনযুক্ত রুশিয়া, 
ক্যানাভা, চীন, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ফরাসী দঃ পঃ আফিকা, ভারত, 
আর্জেন্টিনা_-এই নয়টি দেশের মধ্যে ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ব্যতীত অন্ান্ত 

সমস্ত দেশেরই মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ অতি সামান্য । 
বৃহদায়তনযুক্ত দেশপমূছে বিভিন্ন জলবাধুর প্রভাবে নান] প্রকারের সামগ্রী 
দেশাভ্যন্তরেই উত্পাদিত হয় বলিয়। আন্তজাতিক বাণজ্য অপেক্ষা আস্তর্দেশিক 
বাণিজ্যের পরিযাণই অধিক হইয়া] থাকে । 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণসমূহ (08565 ০ 17061708120288) 

8 )-_আন্র্জাতিক বাণিজ্যের কারণসমূহকে মুখ্য কারণ ( 88515 
€805565 ) ও গৌণ কারণ (96০99৫81 ০৪5০5 ) এই ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত 

কর! যাইতে পারে। 

মুখ্যঃকারণসমূহ-__আগ্র্জাতিক বাণিজ্যের মুখ্য কারণগুলি নিয়লিখিত 
ভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে। (১) প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা-_ 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থানু, তৃপ্রক্কতি, জলবায়ু, মৃতিকা, খনিজ, জৈব 
ও উদ্ভিজ্ঞ প্রকৃতি বিভিন্ন গ্রকারের হইয়া! থাকে । প্রাকৃতিক পরিবেশের এই 
বিভিপ্নতার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রীরও বিভিন্নত? 
পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদিত পণ্যসস্ভারের এই আঞ্চলিক বিভিন্নতাই হইল 
'আগ্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূলভিত্তি। ৬ 
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(২) আধিক সঙ্গতির বিভিন্নতা__-আধিক সঙ্গতির আঞ্চলিক বিভিন্নতাও 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অঙ্গপ্রেরক । উদাহরণ ত্বরূপ বলা যাইতে পারে ষে 
শিল্পপ্রধান যুক্তরাজ্য কৃষিপ্রধান অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিক! 
প্রভৃতি দেশ হইতে শিল্পের প্রয়োজনীয় কীাচামাল ও বিবিধ খাছ্ত্রব্য 
আমদানী করে এবং শেষোক্ত দেশসমূহে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া 
থাকে । 

(৩) জননংখ্যার বিভিম্নতা_আঞ্চলিক জনসংখ্যাও আবন্তর্জীতিক 
বাণিজ্যের গতি, পরিমাণ ও প্ররুতিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়া! থাকে । 
পৃথিবীর জনবিরল তৃণাঞ্চলসমূহ উদ্ছত্ত খাগ্য সামগ্রী ও কীচামাল উতৎ্পাদ্নেই 
সক্ষম কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের জনসমুদ্ধ দেখগুলি খাছ্যপ্রব্য ও কাঁচামাল 
উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে অথচ শিল্পসম্পদে সমুদ্ধ। এইবপ অবস্থায় জনবহুল 

দেশ হইতে শিল্পসামগ্রী জনবিরল দেশে এবং জনবিরল দেশ হইতে উদ্ধৃত 
খাগ্যসামগ্রী ও কাচামাল জনব্ছুল দেশসমূহে রপ্তানী হইলে উন্তয় অঞ্চলের 
আঘথিক উন্নতির পক্ষেই সহায়ক হয়। 

(৪) পরিবহনের স্থুষোগ-স্থবিধা-পুথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে পরিবহন 
বাবস্থা অতি উন্নত ধরণের সেই সমস্ত অঞ্চলে বাণিজ্যের পরিমাণও অধিক 
হইয়া থাকে । পরিবহন ব্যবস্থার দৈন্ত হেত প্রাচীন কালে বাণিজ্যের পরিমাণ 
ছিল অতি সামান্য এবং তৎকালীন বাণিজ্য কেবলমাত্র পৃথিবীর প্রধান প্রধান 
বাণিজ্য পথের অন্তর্বত্ণী দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বঙমানে পরিবহন 
ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উত্তর আমেরিকার বাসস্তিক গমবলয়ের সহিত সুদূর 
যুক্তরাজ্যের ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । 

গৌণ কারণ--(১) জাতীয় আয়-__দেশের অধিবাসীদের মাথাপ্রতি আয় 

অধিক হইলে অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, জীবনমান উন্নত হয় এবং 
সম্ভবক্ষেত্রে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । উদাহরণ 
স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবালীদের মাথাপ্রতি আয় অধিক 
হওয়ায় এ দেশের বাণিজ্যের পরিমাণও অধিক । অপর পক্ষে মাথাপ্রতি আয় 
অতি সামান্ত হওয়ায় চীনের অধিবালীদের ক্রয়ক্ষমতা অল্প এবং আমদানী 
বাণিজ্যের পরিমাণও সামান্ত। আবার স্থিতিশীল মুদ্রানীতি যেরূপ বাণিজ্যের 
প্রমারের সহায়তা করে, পরিবর্তনশীল মুদ্রানীতি তেমনি বাণিজ্যের প্রসারকে 
ব্যাহত করিয়া থাকে । 

(২) লগ্লীরূত বৈদেশিক মূলধন-_-লশ্টীরুত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণও 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতিকে বন্লাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে । 
উদাহরণশ্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের 
কয়েকটি দেশ শিল্পকার্ষে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাচামাল ও বহছুব্ধি থাচ্ত্রব্য 
উৎপাদনের জন্য ক্যানাডা, দক্ষিণ-পূর্ব এঁশিয়। ও কারিব সাগর সঙ্িহিত অঞ্চল- 
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সমূহে প্রচুর মূলধন নিয়োগ করায় এ সমস্ত দেশের সহিতই যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক অধিক । 

(৩) আমদানী-রপ্তানী শুদ্__বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যনীতি 
অন্ুম্থত হইলে বাণিজ্যের পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি পায় সেইরূপ আমদানী- 
রপ্তানী শুক্ধ ব্যবস্থ(র প্রবর্তনের ফলে বাণিজ্যের পরিমাণও বহুলাংশে হ্বাম 
পাইয়া থাকে । 

(৪) সরকারের বাণিজ্যনীতি ও রাজনৈতিক মতবাদ-_-যে কোন দুইটি 
দেশের অন্তর্গত সরকারের বাণিঙ্গানীতি ও রাজনৈতিক মতবাদ বিভিন্ন হইলে 
এ দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পক স্থাপিত হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট 
ও রুশিয়া ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহৃক্ষেত্রে কোন একটি দেশের উপর 
বৈদেশিক রাজশক্তির প্রভাবও সেই দেশের বাণিজোর প্রকৃতিকে বহুলাংশে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে । উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে ষে!দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব পর্যন্ত মাঞ্চুকুয়োর উপর জাপানের এবং ভারতেব উপর 
যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক প্রভাব এই দুইটি দেশের বাণিজ্যের গতি ও 
প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিত । 

(৫) যুদ্ধ ও শ্ান্তি-_শান্তিকালীন অবস্থায় আস্তর্জীতিক বাণিজ্যের 
পরিমাণ বুদ্ধি পায়, কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইহার পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস 
পাতয়া থাকে । 

(৬) জাতীয় চরিত্রের বিভিন্নতা--জাতীয় চরিত্রের বিভিন্নতাও বহুক্ষেত্রে 
বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে । দেশগত বাণিজিাক 
পণ্যসম্ভারের সরবরাহক প্রতিষ্টান সমূহ সততার নীতি অন্থসরণ করিয়৷ চলিলে 
এবং নির্ভরযোগ্য হইলে দেশগত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে । 
অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি এবং জনমতের উপরও বহুক্ষেত্রে 
বাণিজ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে। 

(৭) সমশ্রেণীর দ্রব্যা্দির বহুল উৎপাদন-_সমৃদ্ধ দেশসমূহ একই দ্রব্য বহু 
পরিমাণে উত্পাদন করিয়। দ্রব)সামগ্রীর উৎপাদন বায় হ্রাস করিতে সক্ষম হয় 
বলিয়! এ সমস্ত দেশ অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারে এবং বাণিজ্যের 
পরিমাণও বুদ্ধি পায়। কৃষি যন্ত্রপাতি, মোটব গাড়ী, রেডিও প্রভৃতি দ্রব্যাদি 
রপ্তানী ক্ষেত্রে অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রেরে অধিকতর সুবিধার ইহাই হইল 
অন্যতম কারণ। 

(৮) প্রচারকার্ধ-_প্রচারকাধেরু দ্বারাও বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণ 
নির্ধারিত হয়। 

পৃথিবীর বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলসমূহ : [70190169136 50001006018] 
26510105 01 0১৪ ৬7০1 )--পশ্চিম ইউরোপ, ক্যানাভা, যুক্তরাষ্, দক্ষিণ- 
পুর্ব-এশিয়া, কারিব সাগর সঙ্গিহিত অঞ্চলসমূহ, দক্ষিণ আমেরিকার পুরবাংশ, 
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ওশিয়ানিয়৷ এবং নিকট প্রাচা-এই সাতটিই হইল পৃথিবীর বাণিজ্য-প্রধান, 
অঞ্চল। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি অঞ্চলই সমধিক গুরুত্বপুর্ণ । 

পশ্চিম ইউরোপ-_বাণিজা-পরায়ণ অঞ্চল হিসাবে পশ্চিম ইউরোপের" 
স্থান পৃথিবীর অন্তান্ত বাণিজ্য-পরায়ণ অঞ্চলসমূহের শীর্ষে। পৃথিবীর মোট 
বাণিজ্যের প্রায় ৪০%-ই রহিয়াছে এই অঞ্চলটির অধিকারে । আবার এই 
অঞ্চলটির অন্তর্গত যুক্তরাজা, ফ্রান্স, পঃ জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম- 
লুক্পেমবুর্গ-এর দখলেই রহিয়াছে পঃ ইউরোপীর অঞ্চলের মোট বাণিজ্যের 
৭৫০০। অপর ২৫% রহিয়াছে ইতালী, সইডেন, স্থইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও 
নরওয়ে দেশগুলির অধিকারে | বেলজিয়াম-লুক্কেমবুর্গ, স্থইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, 
ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড সুইডেন ও যুক্তরাজ্যের মাথ প্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত 
পূরিমাণ ৩০০ ডলার হইতে ৪০০ ভলার পধস্ত এবং ফ্রান্স, পঃ জার্মানী ও 
ইভালীর ক্ষেত্রে ৫* ডলার হইতে ১৫০ ডলার পর্যস্ত। সাধারণ ভাবে বলা 
যাইতে পারে যে এই দেশগুলি খাছ্াশস্ত, মাংস, চর্ম, তন্তুময় ফসল, দুগ্ধজাত 
দ্রব্য, ফলমূল, বাদান, চা, কফি, তামাক, খনিজ তৈল, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি 
আমদানী করে এবং বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, মছ্য, রাসায়নিক ত্রব্য, স্থতা, লৌহ ও, 
ইস্পাত দ্রব্য প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া থাকে । পশ্চিম 
ইউরোপের অন্তর্গত উপরোক্ত দশটি বাণিজ্য-পরায়ণ দেশের মধ্যে রপ্তানী 
কার্ষে যুক্ধরাজ্যের স্থানই প্রথম। এই দেঁশগুলি আবার আমদানীর ব্যাপারে 
যুক্তরাষ্ট্রের উপবই অধিক নির্ভবশীল। অবশ্ত স্বুইডেন ও স্থইজারল্যাণ্ডের 
ক্ষেত্রে আমদানী-রপ্তানী যুক্তরাষ্ট্রের সহিতই অধিক। আমদানী পণ্যের মধ্যে 
এই দেশগুলিতে থাগ্শস্, তন্তময় ফসল, জ্বালানীর স্থান সর্বোচ্চ হইলেও" 

৮৪নং চিত্র-_পৃথিবীব বাণিঞ্যাপ্রধান অঞ্চলসমূহ 

প্রত্যেক দেশই রপ্তানী বাণিজ্যে নিজদ্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে সর্বদাই সচেষ্ট । 
উদ্দাহরণস্বরূগ বল1 যাইতে পারে যে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স বন্্র ও মোটর গাড়ী ; 
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জার্মানী ও যুক্তরাজ্য কয়ল! ও যন্ত্রপাতি ; হল্যাণ্ড ও ভেনমার্ক ছু$জাত ভ্রব্যাদি; 
স্থইজারল্যাণ্ড ঘডি; নরওয়ে মতল্য ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি; এবং নরওযে 
ও স্থইডেন কাগজ ও কাষ্ঠমণ্ড রপ্তানীতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । পশ্চিম 
ইউরোপের এই দেশগুলির উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী প্রায় সমগ্রকৃতির বলিয় 
এই দেশগুলিকে বহু দুরবর্তাঁ দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যকার্ধে লিপ্ড থাকিতে 
হয়। 

ক্যানাডা-যুক্করাষ্ট্র__পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ২২%-ই হইল এই ছুইটি 
দেশের অধিকারে । ইহার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে রহিয়াছে ১৭% এবং 
ক্যানাডার অধিকারে রহিয়াছে ৫০1 মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ 
জনবিরল ক্যানাভাব ক্ষেত্রে ৪০০ ভলারেরও অধিক এবং জনবহুল যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্ষেত্রে গ্রায় ১২৭ ডলার। ক্যানাডা হইতে গম, ময়দা, বনজসম্পদ, নিকেল, 

এ্যাসবেস্টস্ প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য ব্যতীতও কার্পাস, গম, তামাক, তুষ্টী, 
খনিজ তৈল প্রভৃতি কাচামাল ও শক্তিসম্পদ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্ানী 
হইয়। যায়। ক্যানাডার সহিত যুক্তরাষ্ট্রেরও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অপ্রিক। 

দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া_ পৃথিবীর মোট বাণিজোর ১০% হইল দঃ-পুঃ 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির অধিকারে । ইহার মধ্যে আবার ৪%-ই হুইল 
ভারত ৪ জাপানের অধিকারে এবং ইহার পরেই মালয় ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের 
স্থান। নিবিড লোকবসতি ও মোট বাণিজ্যের পরিমাণ অল্প হওয়ায় মাথাগ্রতি 
বাণিজ্যের মূল্যগত পবিমাণ চীন, ভাবত ও পাকিস্তানেব ক্ষেত্রে ১০ ডলারের 
অনধিক কিন্তু সঙ্গতিসম্পন্ন হুংকং ও মালয়ের ক্ষেত্রে ৫০৭ ডলার হইতে ২৫০ 
ডলাব পযন্ত। ভাবত ও নিংহল হইতে চা, ভারত ও পাকিস্তান হইতে 

কার্পাস; ভাবত ও জাপান হইতে কার্পাস বস্ত্র, ভারত ও পাকিস্তান হইতে 
পাঁট , মালয় ও ইন্দোনেশিয়া হইতে রবার ও রাখ, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন 
দ্বীপপুণ্ত হইতে নারিকেলের শাস; ফিলিপিন ছ্বীপপুগ্ত হইতে চিনি; শ্যাম ও 

ব্হ্মদেশ হইতে চাউল; এবং ইন্দোনেশিয়া হইতে খনিজ তৈল রপ্তানী হয়। 
লৌহ ও ইস্পাত, বস্ব, এবং অন্তান্য বহুবিধ শিল্পজ।ত দ্রব্য এই দেশগুলিতে 
আমদ[নী হইয়া থাকে । লগ্লীকুত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ, পৃথিবীর শিল্প- 
প্রধান অঞ্চলসমূহের সহিত অনুকূল রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং আধুনিক আবাদী 
প্রথায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন হেতু দঃ পুঃ এশিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলসমূহের 
বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। 

কারিব সাগর সন্গিহিত অঞ্চলসমূহ-_ভেনেজুসপেল।, মেক্সিকো, কিউবা, 
কলম্থিয়।, হাইতি, ডমিনিক1 গণতন্ত, জ্যামেইকা, ত্রিনিদাদ, পোর্টোরিকে।, মধ্য 
আমেরিকার দেশসমূহ এবং লেসার এন্টিলস্ দ্বীপপুগ্ত এই অঞ্চলের অন্তর্গত । 
পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ৬% এই সম অঞ্চলটির অধিকারে । উত্তর 
আমেরিকার পুর্বাংশ এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত ইহাদের বাণিজ্য 
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সম্পর্ক অধিক । কলা, কোকো, চিনি, কফি, তামাক, সিসল শণ, স্বর্ণ, রৌপ্য, 
সীসক, তাত, দত্তা ও খনিজ তৈল হইল এই দেশগুলির প্রধান প্রধান 
রপ্তানীত্্রব্য । খাছ্শস্য, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, কার্পাস ও 
পশমবন্ত্র প্রভৃতি শিল্পত্রব্য হইল ইহাদের প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্য। 
মাথাপ্রতি বাণিজোর মূল্যগত পরিমাণ ২০ ডলার হইতে ৪০০ ডলার পর্বস্ত। 

দক্ষিণ আমেরিকার পুর্বাংশ-__ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা ইহার 
অস্তর্গত। পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের 8% এই সমগ্র অঞ্চলটির অধিকারে । 
আর্জের্টিন1! হইতে মাংস, চর্ম, পশম, গম, কুয়ে ব্রাকো', ভুট্টা ও তিসি; ব্রাজিল 
হইতে কফি, কার্পাস, কোকো, কাষ্ঠ, খনিজ দ্রব্য ও চর্ম এবং উরুগুয়ে হইতে 
পশম, মাংস ও চর্ম উত্তর আমেরিক1 ও পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশ- 
সমূহে রপ্তানী হয় এবং এ সমস্ত দেশ হইতে লৌহ ও ইম্পাত দ্রব্য, বস্ত্র, খনিজ 
ঠৈল, যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, ও কয়ল! প্রভৃতি আমদানী হইয়া আসে। 
মাথাপ্রতি বাণিজ্যের মূল্যগত পরিমাণ আর্জেটিনার ক্ষেত্রে ২০০ ডলার, 
উরুগুয়ের ক্ষেত্রে ১৬৩ ডলার এবং ব্রাজিলের ক্ষেত্রে ৪২ ডলার । 

ওশিয়ানিয়__অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড ইহার অস্তর্গত। পৃথিবীর 
মোট বাণিজ্যের ৪% এই দুইটি দেশের অধিকারে । মাথাপ্রতি বাণিজোর 
পরিমাণ অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে ৩৭৮ ডলার ও নিউজীল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ৫২৮ ডলার। 
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড হইতে প্রচুর পশম, গম, মাথন, পনীর, মাংস, দস্তা, 
স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীসক রপ্ানী হয় এবং মোটর গাড়ী, বস্ত্র খনিজ তৈল, লৌহ 
ও ইস্পাত, রবার, যন্ত্রপাতি, চা, প্রভৃতি বহুবিধ শিল্প্রব্য এই দুইটি দেশে 
আমদানী হয়। 

নিকট ও মধ্য প্রাচ্য-_পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের প্রায় ৩% নিকট ও 
মধ্য প্রাচ্যের অধিকারে | এতদঞ্চলের অন্তর্গত ইসরায়েল, ইরাক, আরব ও 
কুয়েট হইতে খনিজ তৈল এবং তুরস্ক হইতে কার্পাস, তামা, বাদাম, 
ক্রোমিয়াম আকরিক প্রভৃতি রগ্তানী হয় এবং বহুবিধ শিল্পজাত ভ্রব্য এই 
দেশগুলিতে আমদানী হইয়া আসে। 

ভারতের বহির্বাণিজ্য 

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য চো5৪65:55 ০0£ [115185 1076268 

€:৪)-_বর্তমানে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিই 
পরিলক্ষিত হইতেছে । (১) মূল্যের দিক হইতে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ 
বিশেষরূগে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে বহির্বাণিজ্যের মৃল্যগত 
পরিমাণ ছিল ৩২১ কোটি টাকা । ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬০-৬১ সালে ইহা দঈ্লাড়ায় 
যথাক্রমে ৯*১ ও ১৬১৫৩ কোটি টাকায় | 
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€২) ভারতীয় বহির্বাণিজ্ে সাধারণতঃ কাচামাল (খনিজ, বনজ ও কৃষিজ 
ক্বব্য) রানীর এবং শিল্পজাত ত্রব্য আম্দানীর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। 
সবে ভারত ধিভক্ত হইবার ফলে পাট, কার্পাস, জিপলাম প্রভৃতি কয়েকটি 

'অতি মূলাবান সামগ্রী পাকিস্তানের ভাগে পড়ান ভারত হইতে এই সমস্ত 
ব্বোর রধ্চানী বাণিজা গুরুতররূপে হাস পাইয়াছে। অপর পক্ষে এ সমস্ত 
ন্রব্য বছুল পরিমাণে ভারতে আমদানী হইতেছে। 

(৩) গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের শিল্পোন্নতির ফলে তাহাৰ 
ক্কাচামালের রপ্তানী হ্রান ও আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের 
ন্রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাস পাইতেছে। ১৯৩৯-৪০ সালে মোট রপ্তানী 

বাণিজ্যের ৩৮% ও ৪৩% এবং মোট আম্দানী বাণিজ্যের ৫৬% ও ২২% ছিল 
বথাক্রমে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাচামালের অধিকারে । কিন্ত ১৯৫৫-৫৬ সালে 

মোট বপ্তানী বাণিজ্যের ৪০% ও ২৪% এবং “মোট আমদানী বাণিজ্যের ৪৯৯ 
*৪ ২৯% দ্াডায় যথাক্রমে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাচামালের অধিকারে । 

(৪) সম্প্রতি প্রাথবীর অগ্ঠাগ্ত দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক 

ক্বম্পর্কেরও বিশেষ পরিবতণ পরিলক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব 
'শধন্ত ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধ যুক্তরাজ্যের সহিত ছিল ঘনিষ্ঠতম। কিন্তু 
সুদ্ধোত্তরকালে একদিকে যেরূপ ভারতের সহিত যুক্তবাজ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক 
হাস পাইতেছে অন্তদিকে তেমনি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ক্যানাডা, 
জাপান, চীন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, জার্মানী গ্রভৃতি দেশের সহিত উহা ঘনিষ্ঠতর 
হইতেছে । উদাহরণম্বরূপ* বল] যাইতে পারে যে ১৯৩৭-৩৮ ১৯৪ ৭-৪৮ ও 

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের মোট আমদানী বাণিজ্যের ৩১%, ২৭'৫% ও 
২৬৩% এবং মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ৩৪-৬%, ২২৫9 ও ২৮-৩% ছিল 
এএক্মাত্র ব্রিটেনের অধিকারে । অপরপক্ষে, ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে 
মোট আমদানীর ৬% ও ১৪*৬% এবং মোট রঞ্তানীর ১০% ও ১৭১% ছিল 

স্থক্তরাষ্ট্রের অধিকারে । বিভিন্ন মুদ্রাঞ্চলের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক 
শম্পর্কের উল্লেখযোগ্য পরিবতন পরিলক্ষিত হইতেছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব 
পশর্ধস্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের মাত্র ১০০০ ছিল “ডলার' মুদ্জাঞ্চলের সহিত, 
'বর্তমানে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ২*-২৫%-এ দড়াইয়াছে। মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যের 
€্বশগুলির সহিতও ভারতের বাণিজ্য সন্বপ্ধ ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

(৫) ভারতের বহির্বাণজ্যের অধিকাংশই সমুদ্রপথে পরিচালিত হইয়া 
থাকে । স্থলপথে বাণিজ্যের পরিমাণ অতি সামান্ত । তবে স্বাভাবিক অবস্থায় 
শ্ছলপথে পাকিস্তানের সহিত বাণিজ& অধিক । 

(৬) ১৯৪৭ সাল হইতেই ভারতীয় বাণিজ্যের গতি, বিশেষতঃ ডলার 
স্থুজ্রাঞ্চলের সহিত, ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া চলিতে থাকে । গত 
কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতে যন্ত্রপাতি, অধিক পরিমাণে খাস্তত্রবা, পাট, কার্পাসূু, 



৪৬৮ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

প্রস্থতির আমদানীই ইহার মূল কাঁরণ। অবস্থা এইরূপ গুরুতর আকার ধারণ 
করে যে এই প্রতিকূল বাণিজ্যের গতি পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে ভারত 
১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টাকার ডলার-সম্পকিত মূল্য ৩০'৫% হ্বাস। 
করে। 

(৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব পর্যন্ত 'ডলার' মুদ্রাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের 
গতি ছিল ভারতের অন্থকৃুলে । তবে যুদ্ধোতর কালে এই গতি ক্রমাগতই 
ভারতের প্রতিকূলে যাইতে থাকে । ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে অতি 

সামান্য বাণিজ্যিক উদ্ত্ত ( যথাক্রমে ৯৯ ও ৬*৭৭ কোটি টাক?) থাকিলেও 
এখনও পযন্ত “ডলার মুদ্রাঞ্চলের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ একপ উন্নতি 
লাভ করে নাই যাহাতে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে আমদানীকৃত দ্রব্যাদির উপর 
আরোপিত বিধিনিষেধগুলি সম্পূণ বাতিল করা যাইতে পারে । 

' ভারতের আমদানী €(1:0০0:0 )- যন্ত্রপাতি, মোটর গাভী ও, 
'তৎসংক্রান্ত সরঞ্জাম, খনিজ তল, কাপড ও গেস্ট বোর্ড, রেশম ও তজ্জাত 

দ্রব্য, রাপায়নিক দ্রব্য, পাট, কার্পাস ও তজ্জাত দ্রব্য, পশম ও পশমজাত দ্রব্য, 
ধাতু ও ধাতু আকরিক, লৌহ ও ইস্পাত ব্্রব্য, খাগ্যশস্য, ওষধ প্রভৃতি প্রধান, 
আমদানী ভ্রব্য। 

যন্ত্রপাতি গ্রধানতঃ আমদানী হয় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র পঃ জার্মানী, 
বেলজিয়াম, জাপান, ক্যানাড| ও ফ্রান্স হইতে। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতে মোট 
২৯৪"৭০ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি আমদানী করা হয়। যানবাহন 
ক্রান্ত সরঞ্জাম আমদানী হয় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাড1, 

জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে । ১৯৬১-৬২ সালে ৫৪*২১ কোটি 
টাক! মূল্যের এ সমস্ত দ্রব্যাদি এ দেশে আমদানী কর। হয়। খনিজ তৈল ও 
তজ্জাত দ্রব্যাদি ইরাণ, চীন, বোপিও, স্থমাত্রা, যুক্তবাষ্, ত্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশ 
হইতে আমদানী হয়। ১৯৬১-৬২ সালে এই আমদানীর মূল্য ছিল ৬৭'৭৩ কোটি- 
টাকা । কাগজ ও পেস্টবোর্ড আমদানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, জার্মীনী, 
ক্য।নাডা, সুইডেন, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যাণ্ড ও জাপান হইতে । ১৯৬১-৬২ 
সালে মোট ১৫৭০ কোটি টাকা মূল্যের কাগজ ও পেস্টবোর্ড আমদানী হয়। 
রাসায়নিক জ্রব্য ও ওষধপত্র আম্দানী হয় প্রধানত যুক্তরাজ্য, পঃ জার্মানী, 
জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে । ১৯৬১-৬২ সালে ৪৩২৯ কোটি টাকা মূল্যের এই 
সমস্ত ভ্রব্য আমদানী হয়। পাঁট আমদানী হয় পাকিস্তান হইতে । ১৯৬১-৬২ 
সালে ৬২৭ কোটি টাকা মূল্যের পাট ভারতে আমদাশী হয়। কার্পাস 
আমদানী হয় প্রধানতঃ ত্রিটিশ পুর্ব আফ্রিকা, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান 
হইতে । ১৯৬১-৬২ সালে ৬২৬৫ কোটি টাকা মূল্যের কার্পাস আমদানী করা 
হয়। পশম আমদানী হয় প্রধানতঃ অল্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইতালী, 
ফ্রাঙ্স ও জাপান হইতে । ১৯৬১-৬২ স্ূলে ১২ কোটি টাকার পশম আমদানট 
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হয়। ধাতু আকরিক প্রধানতঃ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্ধানী, যুক্তরাষ্ট্র ও 
বেলজিয়াম হইতে আমদানী হয়। ১২৬১-৬২ সালে ৬৫৯৯ কোটি টাক1 মূল্যের 
'অলৌহবগাঁয় ধাতু আকরিক ও তজ্জাত দ্রব্যাদি আমদানী হয়। লৌহ ও 
ইস্পাত এবং তজ্জাত দ্রব্য আমদানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজা, যুক্তরাষ্ট্র 
পঃ জার্মীনী, বেলজিয়াম, জাপান ও ফ্রান্স হইতে । ১৯৬১-৬২ সালে ১০১৯৮ 
€কোটি টাকা মূল্যে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য এদেশে আমদানী হইয়াছিল। 
খ্যাভশত্য আমদানী হয় প্রধানতঃ ক্যানাডা, আর্জেটিন।, অস্ট্রেলিয়া, ব্রহ্গদেশ 
ও যুক্তবাষ্্রী হইতে । ১৯৬১-৬২ সালে ১২৬৪৪ কোটি টাকার খাছশস্থ 
আমদানী হয়। ১৯৬১ সালে মোট পণ্য আমদনীব মূলা দীডায় ১০১৪৬৭ 
€কোটি টাকায়। 

ভারতের রগু্ানী জ্রব্য (চুহ্া১০:৫৪ )-_ভাঁরত হইতে বিদেশে যে সমস্ত 
দ্ব্য রপ্তানী করা হয় তাহাব মধ্যে পাটজাত ভ্রব্য, চা, কার্পান ও তজ্জাত দ্রবা, 
চামডা, তৈলবীজ, ধাতু দ্রব্য ও আকবিক, তামাক প্ররৃতি প্রধান। 

পাটজাত দ্রব্য গ্রধানতঃ যুক্তবাষ্ট্র, যুক্তবাজয, আজেট্টিনা, মিশব, 
'ব্লজ্িয়াম, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ব্রাজিল, জাপান প্রভৃতি 
পশে রপ্লানী হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ১৪০ কোটি টাক। যূল্যেব পাটজাত দ্রবা 

ভারত হতে বপ্তানী হয়। যুক্তরাজা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মিশব, পঃ জার্মানী, 
যুক্তরাষ্ট্র, ইবাক, আবব, সি*হল,রুশিয়া প্রভৃতি দেশে ভাতে যত চা উৎপন্ন হয় 
ভাহার ৭০% বপ্তাণী হয় ১৯৬১-৬২ সালে ১২৮ ৪* কোটি টাক যূল্যের চা 

ভাবত হহতে রপ্তানী ভয়। কাচা ও পাক] চাঁমড়া প্রখানতঃ যুক্তরাজ্য, 
সুক্কবাষ্ট, জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, ইতালী, হলাও প্রভৃতি দেশে বপ্তানী হয়। 
১৯৬১ ৬২ সালে ৩৩৫৯ কোটি টাকা মূল্যে কাচা ও পাকা চামডা রপ্তানী হয়। 

'তৈলবীজ ও উত্ভতিজ্জ তৈল প্রধানত: যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, 
হতালী, বেলজিয়।ম, নিংহল প্রভৃতি দেশে বধ্যানী হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ৫৮৩ 

কোটি টাকাব তৈলবীজ ও উদ্ভিজ্ঞ তৈল রঞ্ানী হয়। ধাতুত্রব্য ও কয়ল৷ 
বপ্তানী হয় প্রধানতঃ যুক্তরাজা, জাপান, প্রণালী উপানবেশ, জার্মানী, 
বেলজিয়াম, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র সিংহল, ইতাপা প্রভৃতি দেশে । ১৯৬১-৬২ সালে 

১০৪৪ কোটি টাকা মূল্যের ম্যাগানীজ আকরিক, ১৭৪৫ কোটি টাকার লৌহ 

"সাকরিক, ৯৬৬ কোটি টাকার অভ্র, ৩'৫ কোটি টাকার খনিজ তৈলজাত 

ব্রব্যাদি, ও ৩ কোটি টাকা মূল্যের কয়ল! রপ্তানী হয়। কার্পাঁস বজ্জ 
জাপান, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ব্রহ্ষদেশ, সিংহল, প্রণালী 
উপনিবেশ, মিশর, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশে চাঁলান যায় । ১৯৬১-৬২ সালে 
৪৮৪৯ কোটি টাক মূল্যের কার্পাল বস্ত্র রপ্তানী হয়। কার্পাস রপ্তানী হয় 
১৯৬১-৬২ সালে ২০৩৭ কোটি টাকার । ভারতীয় তামাকের প্রধান খরিদ্দার 
বুক্তরাজ্য । ১৯৬১-৬২ সালে মেট ১৪*৪ কোটি টাক! মূল্যের তামাক 
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রঞ্টানী হয়। প্রীয় ৪৬১ কোটি টাকা মূল্যের লাক্ষা আমেরিক1, ইংল্যাপ্ড, 
জার্ধানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। প্রায় ১৪'৪৮ কোটি টাকা মূলোর জশলা। 
প্রধানতঃ যুক্তরাজা;, যুক্তরাষ্ট্র, সিংহল, ক্যানাডা ও ইতালীতে বধানী হয়? 
১৯৬১ সালে মোট ৬৫৯৯৫ কোটি টাক] মূল্যের পণ্যসম্ভার রপ্তানী হয় বলিয়ট 
অন্থমিত হয়। 

ভারত-যুক্তরাজ্য বাণিজ্য--ভারতের সহিত ব্রিটেনের বাণিজ্য- 
সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা অধিক 1 ভারত ব্রিটেন হইতে পশম ও কার্পাসজাত ভ্রবা» 
কলকজ! ও যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, রপ্তক দ্রব্য, ইঞ্জিন, কাগজ ও পেষ্ট 
বোর্ড, কাচ, সাইকেল, মোটর গাভী, রবারজাত ভ্রব্য, লৌহ ও ইম্পাত ভ্রব্য, 
মছ্য, ওষধ প্রভৃতি আমদানী করে। সমগ্র আমদানীর প্রায় $ অংশই 
যন্ত্রণাতি ও কলকক্জা। ভারত ত্বরিটেনে চট ও বস্তা, পাকা ও কাচা চামভা, 
তৈলবীজ, ধাতু আঁকরিক, কার্পাস ও তজ্জাত ভ্রব্য, পশম, খাছ্যাত্রব্য, চণ, ভাঁমাক-. 
কফি, রবার, লাক্ষা, দড়ি, ছোবড়া, মশল' প্রভৃতি রপ্তানী করে । ১৯৬১ সালে 
ভারত ২০০২৬ কোটি টাকা মূলোর পণ্যসম্ভার ব্রিটেন হইতে আমদানী করে 
এবং ১৬২৯১ কোটি টাকা মূলোর পণ্য ব্রিটেনে রপ্তানী করে । 

ভারত-ব্রক্গ বাণিজ্য--ভারতের সহিত ব্রঙ্মদেশের বাণিজ্যসন্বন্ধ ব্যাপক 1 
ভারত ব্রঙ্গ্দেশ হইতে প্রধানতঃ ধান, চাউল, ডাল, খনিজ তৈল, কাষ্ঠ, আলু, 

ইত্যাদি আমদীনী করে । ভারত কার্পাস ও পাটজাত ভ্রন্য, লৌহ, ইম্পাত্, 
চা, চিনি, কয়ল1 ইত্যাদি দ্রবা ব্রহ্মদেশে রপডানী করে | ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে 
মোট রপ্ঠানীর শতকর৷ প্রায় ৪ ভাগ দ্রবাই কার্পান ও পাটজাত সামগ্রী । 
১৯৬১ সালে ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে ৮'৩৯ কোটি টাকার পণ্য আমদানী এবং 
ব্রন্মদেশে ৫৮২ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করে। 

ভারত-সিংহল বাণিজ্য--ভারত সিংহল হইতে নারিকেল শীাস, 
নারিকেল তৈল, খনিজ দ্রবা, রবার, চা, প্রভৃতি ভ্রব্য আমদানী করে এব 
ধান ও চাউল, বস্ত্র, মত্স্ত, কয়লা (প্রচুর), ডাল, ফল, তামাক, তরকারী, লঙ্কা, 
সার গ্রভৃতি দ্রব্য সিংহলে রপ্তানী করে । ১৯৬১ সালে ভারত লিংহল হইতে 
৮'৫৬ কোটি টাক] মূলোর পণ্য আমদানী এবং সিংহলে ১৬*৯৬ কোটি টাক? 
মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে। 

ভারত-জপান বাণিজ্য--ভারত জাপান হইতে বস্ত্র ও কৃত্রিম রেশম» 
রেশম ও রেশমজাত ভ্রব্য, কাচ ও কাচের দ্রব্য, লৌহ ও ইম্পাত, যন্ত্রপাতি, 
কলকজা, চীনামাটির বাসন, খেলনা, রাসায়র্নিক দ্রব্য, কাগজ ও পেস্টবোর্ড, 

বিলাস দ্রব্য, রবারজাত ভ্রব্য, বৈছ্যতিক যন্ত্রপাতি, রঞ্তক দ্রব্য, প্রভৃতি আমদানী 
করে। ভারত কার্পাস প্রেচুর) লৌহ (মোট ভারতীয় বপ্তানীর প্রায় ৫৫ 
ভাগ ), ম্যাঙ্গানীজ, চট, বস্তা, অভ্র, টাচ প্রদৃততি দ্রব্য জাপানে রগানী করে ॥ 
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সম্প্রতি ভারত হইতে জাপানে রপ্তানী ভ্রবোর পরিমাণ ক্রমাগতই হাস 
গাইতেছে। ১৯৬১ লালে ভারত জাপান হইতে ৬০*৭* কোটি টাক1 মূল্যের 
পপ্য আমদানী এবং জাপানে ৪০২৭ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানী 

করে। 
ভারত যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য-_ভারত গম ও অন্তান্থ খাগ্যশস্ত, রাসায়নিক 

ভ্রবা, উধধপত্র, কার্পাল, যন্ত্রপাতি, কলকক্জা, মোটর গ।ডী, খনিজ তৈল, রবার 
ও লৌহজাত ভ্রব্য, তামাক, রঞ্জক দ্রব্য, কাগজ ও পেস্ট বোর্ড, কার্পাসন্জাত 
দ্রব্য প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী করে। অপর পক্ষে ভারত লাক্ষা, 
পাটজাত দ্রুবা, পাক ও কাচা চামড।, ম্যাঙ্গানীজ, ইলমেনাইট, অভ্র, পশম, 
ফল, তিসি, চা, মশলা কার্পাস, দডি, রেডির তৈল প্রভৃতি দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্রে 
রগ্ডানী করে। দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধের পর হইতে এই দেশের সহিত ভারতের 

বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে 

২৪০০০ কোটি টাকাঁমূলোব দ্রব্যাদি আমদানী এবং ভাবত হইতে যুক্তরা্টে 
১১৪৪৩ কোটি টাঁক। মূল্যের ভ্রব্যাদি রপ্তানী হয়। 

ভারত-পঃ জার্মানী বাণিজ্য-_ভারত জার্মানীতে রগানী করে প্রধানতঃ 
কার্পাস, চা, তামাক, লৌহ আকর, মশল1, পাকা ও কাচা চামড়া, হরীতকী, 
ম্যাঙ্জানীজ, অভ্র, পাটজাত দ্রব্য, নাবিকেল দডি ও ছেশবড়া, পশম, বস্ত্র, লাক্ষা, 
উদ্ভিজ্জ তৈল ও তৈলবীজ প্রভৃতি । ভারত জার্ধানী হইতে লৌহ ও ইস্পাত, 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কাচ $ কাচের দ্রব্য, কলকজ্জা, ধাতুত্ব্য, যন্ত্রপাতি, প্রাহিক, 
রঞ্জক দ্রবা, কাগজ প্রভৃতি আমদানী করে । ১৯৬১ সালে ভারত জার্ধানী 
হইতে ১২২৫৩ কোটি টাকার পণ্য আমদানী এবং জার্ধানীতে ২১২৮ কোটি 
টাকার পণা রপ্তানী করে। 

ভারত-অস্টেলিয়। বাণিজ্য-_ভারত অস্ট্রেলিয়া হইতে গম, পশম, ছুগ্ধ- 
জাত দ্রব্য, জ্যাম, কৌটা-বন্দী ফল, মাখন, পনীর, ধাতুন্রব্য প্রভৃতি আমদানী 
করে। অপরপক্ষে ভারত অস্টেপিয়াতে পাটজাত দ্রব্য, চা, তিসি, নারিকেল 
ছোবড| ইত্যাদি রগানী করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের সহিত 
অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬১ সালে ভারত 
অস্ট্রেলিয়া হইতে ১৭৬০ কোটি টাকা মূলোর পণ্যসম্তার আমদানী এবং 
অস্ট্রেলিয়ায় ১৬:৫৭ কোটি টাঁকা মূল্যের দ্রবা রপ্তানী করে। 

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য- পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্য- 
সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। স্বাভাবিক অবস্থায় ভারত পাকিস্তান হইতে পাট, 
কার্পাস, পশম, খাছ্যশস্য, ফল এবং সক্জী আমদানী করে এবং পাকিস্তানে 
কার্পানবন্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, গুড়, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, চা, সিমেপ্ট, 
কাগজ প্রভৃতি ভ্রবা রপ্তানী করে। ১৯৬১ সালে ভারত পাকিস্তান হইতে 

১১৫৪ কোটি টাকার পণা আমদখজী এবং পাকিস্তানে ৯৮৫ কোটি টাকার 
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পণ্য রপ্তানী করে। দেশ বিভাগের পর হইতে বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি 
অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত ভারত এযাবৎ পাকিস্তানের সহিত স্বল্পমেয়াদী চুক্তিতে 
আবদ্ধ 'হইয়া আসিতেছে । ১৯৫৭ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে যে 
চুক্তি সম্পাদিত হয় উহা! ৩ বৎসর কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে । এই চুক্তির বলে 
উভয় রাষ্্রই পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে ব্যণিজ্য সন্প্রনারণমূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারিবে। চুক্তি অন্রসারে ভারত পাকিস্তানে বুপ্তানী করে 
কয়ল!, ওঁষধপত্র, বিড়ি, ইকার তামাক, রাপায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, বো, 
চিনি, চা, কফি, পান, বিডির পাত। ও চলচ্চিত্র এবং পাকিস্তান হইতে 

আমদানী করে পাট, চামডা, মাছ, ও ডিম, স্থপারী ও চলচ্চিত্র, হাস-মুরগী, 
মশলা, মধু, যন্ত্রপাতি, সাইকেল, খেপাধূলার সরঞ্জাম, এবং অস্ত্রোপচারের 
যন্ত্রপাতি | চুক্তিনামায় যে সমস্ত ভ্রব্যের উল্লেখ ছিল না সেইসব দ্রবা স্বতন্ত্র 
আমদানী-রপ্তানী লাইসেন্স অনুযায়ী চলাচল করে। পাকিস্তান হইতে 
ভারতে লবণ ও বনজ দ্রব্যের এবং ভারত হইতে পাকিস্তানে কয়লা, কাষ্ঠ, 
পাথরের বোল্ডার ও লবণের রপ্লানীর পরিমাণ এই চুক্তিনামায় পুব তইতেই 
নির্ধারিত হয়। সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য বিষমক আর একটি চুক্তি 
উভয় রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে । 

ভারতের আড়তদারী বাণিজত (00619066086 0£ [001)-_ 
প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে ভারত কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করার ভারতে 
আড়তদারী বাণিজোর বিশেষ স্থযোগন্থবিধা রহিয়াছে । পশ্চিম গোলার্ধের 
দেশগুলি হইতে কার্পাস, রাসায়নিক দ্রব্য, কলকজ্জা, খনিজ ভ্রবা, ধাতু ও 
আকরিক প্রভৃতি সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে ভারত আমদানী করিয়া থাকে। 
এ সমস্ত দ্রব্যই পুনরায় কেনিয়া, পুর্ব আফ্রিকা, প্রণালী উপনিবেশ, আফগানি- 
স্তান, চীন প্রভৃতি দেশে ভারত রপ্তানী করে। 

লীমাস্তপথের বাণিজ্য ে০26161 0৪৫6 0£ 177019)-__-এইবপ 

বাণিজ্য কাশ্মীরের মধ্য দিয়া তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার সহিত, নেপাল ও 
দ্রাজিলিং-এর মধ্য দিয়া তিব্বতের সহিত; ভামোর মধ্য দিয়া চীন ও 
ব্রহ্মদেশের সহিত ; ত্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া শান রাজ্য ও শ্টামের সহিত এবং 
নানা পথে পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত চলিয়া থাকে । এই সমস্ত 
দেশের সহিত সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যের বিশেষ স্ৃবিধা না থাকায় স্থলপথেই 
বাণিজ্য চলে। সীমাস্তপথে নেপাল, ভুটান, সিকিম ও তিব্বত হইতে চাউল, 
গম, ছোলা, পাট, সরিষা, তিনি, মাখন, পশম, চর্ম, গালিচা, কম্বল, তামাক, 
সোর' প্রভৃতি ভ্রব্য ভারতে আমদানী হয় এবং ভারত হইতে এ সমস্ত দেশে 
বস্ত্র, সুতা, রপ্রকত্রব্য, ইন্পাতত্রব্য, বন্ত্রপাতি, খনিজটৈল, লবণ, চিনি, চা, 
তামাক, তার, স্থপারী ও থাগ্ব্রব্য রঞ্তানী হয়; ইরাণ হইতে নানাবিধ ফল 
আমদানী হয় এবং ইরাণে বস্ত্র, চা ও পার্ট।রঞ্তানী হয়; আফগানিস্তান হইতে 
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নানাবিধ ফল, চর্ম ও পশুলোম আমদানী হয় এবং আফগানিস্তানে বস্ত্র, চিনি, 
চা, জুতা, রবধাবজাত দ্রবা, চর্ম, ও ইম্পাত দ্রব্য রপ্তানী হয়। 

প্রশ্নোত্তর 

1, 58210006000 ৬৮ 101 11705172610251 0505 2565 25 217 800102010 10210126121, 

(দেশগত আন্বর্জতিক বাগিজে)র পরিমাণ অর্থনৈতিক উন্নতি-অবনতিব শুচক কিন 
সে সম্পাক আমলচন। ক্র |) (পূ: ৭৬*-৪৬১ ) 

2, [আট] 006 1500015112৮ 20000110010] 0170 01506170৮01 1170611791107751 

৭9৭৩, 

( আন্তর্র(তিক বাণিজোব কারণ সমূহ নিদেশ কব ।) (পৃঃ ৪৬১-৪৬৩) 
5০19৩৯০1106 0116 1171)60)1601)1 0 02010161519] 165101)5 0110186 জ্৭, 

( পুথিবীব বাণিজাপধান অঞ্চলসমুক্ণের বিবরণ লিখ | ) (পৃঃ ৪৯৩-৪৬১) 
4০ 10415 460 01165115015 ]া] 310) 16916015501 15119 ৯0016110506 (৮৮0, 

১], 99, ১1) 

( ভাক্ত্ব বতির্বাশিজে।র বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর 1) (পৃঃ ৪৬৬-৪৬৮ ) 

5, ১720611৮011) 111 1010 2165 01 [00৭ চা 11511106006 5০0025058 

(1১6 018161 0ৎ]7 710 01 11)0 ৭11 1 07017801701 65111780107) (0, 0১:50, ৮3554) 

(ভারতের প্রধান প্রধান আমদানী স্ববা ও উহাদেৰ উতপত্ত স্থান এব* প্রধান প্রধান 
বপ্তান'ন্ববা ও উহাদের গস্তব্য স্থান সম্পর্কে লিখ । ) (পৃঃ ৪৬৮-৪৭ ) 

6. [71766 0106 08100 0 2) 111009-00* 5, 0৭৮5 (0) 100-0, তি 2506, 

৪70 (6) [1)00-1981১1৭017 1010, 

((ক) ভারত-যুক্ুরা্, খো ভারত-যুক্তরাজা, এবং (গ ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যের 
খাকুডি নির্দেশ কর |) (কে) পৃঃ ৪৭১, (খ) ৪৭০, (গে) ৪১-৪৭২) 

7 ৬৬1৩ 50010170965 0 (৪) ০1161060৪8০ 8170. (6) 07016: 0806 

"11019, 

(ভারডের (ক) আডতদারী বাশিজা এবং (থ) দীমাস্ত পথের বাণিজ্য সম্পর্কে লিখ ।) 
( (ক) পৃঃ ৭৭২, (খ) ৪৭২-৪৭৩) 



স্ভউ ৯ 
আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

্বাবিংশ অধ্যায় 
পশ্চিম বঙ্গ 

ভুমিক। 

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের স্থপারিশ 
অনুপারে ভারতকে ১৪টি রাজ্যপাল-শাসিত রাজা ও ৬টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন 
এল্সাকায় বিভক্ক করা হয়। ১৯৫৭ সালের ১লা ভিসেম্বর ভারিখে আসামের 
উপজাতীয় এলধক! লইয়া নাগাপাহাড়-তুয়েনসাং নামক আর একটি কেন্দ্রীয় 
শাসনাধীন এলাকার পত্তন করা হয়। ১৯৬ সালের ১লা মে তারিখে বোম্বাই 
রাজাকে দ্বিখগ্ত করিয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্র নামক দুইটি বাজ্যপাল-শাসিভ 
রাজ্যের পত্তন করা হয়। বর্তমানে ভারতে ১৫টি রাজাপাল-শাসিত রাক্ ও 

৮টি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এক্সাক। রহিয়াছে । 
রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যসমুহ £--(১) আসাম১-_৮৪,৮৯৯ বঃ মাঃ, অঃ 

১১৯ কোটি২; (২) পশ্চিমবজ (প্রাক্তন পঃ বঙ্গ ও বিহারের পুর্িয়। ও 
মানভূম জেলার কিয়দংশ লইয়। গঠিত )--৩৩,৯২৮ বঃ মাঃ, অঃ ৩'৫* কোটি; 
(৩) বিহার (প্রাক্তন বিহার হইতে পঃ বঙ্গের অন্তভূক্তি কিয়দংশ ব্যতীত )__ 
৬৭,১৯৮ বঃ মাঃ, অঃ ৪৬৫ কোটি ; (৪) উত্তর গ্রদেশ-_-১১৩১৪৫৪ বঃ মাঃ, অঃ 

৭৩৮ কোটি; (৫) পাঞ্জাব (প্রাক্তন পাঞ্জাব ও পেপস্থ লইয়া গঠিত )-_ 
৪৭,০৮৪ বঃ মাঃ, অঃ ২০৩ কোটি 7 (৬) জন্ম ও কাশ্মীর _৮৬,.২৪ বঃ মাঃ, 
অঃ ৩৫৮৪ লক্ষ; (৭) ব্লাজস্ছান (কোটা জেলার সিরোঞ মহকুম] ব্যতীত 
প্রাক্তন রাজস্থানের সমগ্র অংশ; আজমীঢ়, বোম্বাই-এর সামান্ত অংশ ও. 
মধ্যভারতের মান্দাসোর জেলার স্ুনেল অঞ্চল লইয়। গঠিত )--১৩২,১৫০ 
বঃ মাং, অঃ ২০১ কোটি; (৮) গুজরাট (পুনর্গঠিত বোশ্বাই রাজোর 
উত্তর-পশ্চিমস্থ স্থরাট, ব্রোচ, বরোদা, পাচমহল, সবরকঞ, কায়রা, ভবনগর, 
আমেদাবাদ, মেসানা, বনসক্, আমবেলা, ঝালাখয়াড়. রাঁজকোট,, 
জুনাগড়, জামনগর ও কচ্ছ এই জেলাগুলি লইয়া! গঠিত )--৭২,২২৬ বঃ মাঃ, 
অঃ ২০৬ কোটি ; ০) মহারাষ্ট্র (নবগঠিত গুজরাট রাজ্যের অস্তভূক্ি পুনর্গঠিত 
বোগ্াই রাজোব জেলাগুলি ব্যতীত অন্ান্ত সমুদ্বায় জেলা লইয়া! গঠিত )-_ 
শে স্পা আপ পা আচ কস পপ আস, পপ পপ 

১। নর্থইস্ট ক্ুষ্টিগ্ার ট্রাক্ট (বছর) (আয়তন ৩১,৪৩৯ বঃ মাঃ, আঃ ৪.৫ লক্ষ) 

রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিরূপে আদামের রাল্সযপাল কর্তৃক শাসিত হয়। 
২। ১৯৬১ সালের আদমহুমারী অনুসারে । €ে 
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১১৮,৭৪১ বঃ মাঃ১ অঃ ৩৯৫ কোটি; (১০) অধ্যপ্রদেশ (বোম্বাই 
রাজোর অন্তভূক্ত চারিটি জেলা ব্যতীত প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশের সমগ্র অংশ, 
ভূশাল, বিন্ধাপ্রদেশ, রাজস্থানের কোটা জেলার সিরোঞ্জ মহকুমা" এবং 
মান্দাসোর জেলার স্থনেল অঞ্চল ব্যতীত প্রাক্তন মধ্যভারতের সমগ্র অংশ 
লইয়া! গঠিত)_-১৭১,২১* বঃ মাঃ, অঃ ৩'২৪ কোটি; (১১) উড়িস্যা_-৬০,১৬২ 
বঃ মাঃ, অঃ ১৭৬ কোটি ; (১২) অন্ধ, (প্রাক্তন অন্ধ, প্রক্তন হায়দরাবাদের, 
পুর্বার্ধের আঘদিলাবাদ, করিমনগর, নিজাঁমাবাদ, মেডভাক, ওয়ারাঙ্গাল, 
নালগোণ্ডা, মেহবুবনগর ও আত্রাফ-ই-বালদা জেল্লাঁ; গুলবর্গা জেলার 
কোডাংগল ও তাপ্পুর তালুক ; এবং রায়চুর জেলার আলামপুর ও গাডোয়াল 
তালুক লইয়। গঠিত)_-১০৬,০৫২ বঃ মাঃ, অঃ ৩৬০ কোটি) (১৩) মহীশুর 
(প্রাক্তন মৃহীশূর, প্রাক্তন বোস্বাই-এর চাদগড় তালুক ব্যতীত বেলগাও জেল], 
বিজাপুর, ধারওয়ার ও কানাডা জেলা; প্রাকন হায়দরাবাদের কোডাংগল ও 

তান্দুর তালুক বাতীত গুলবর্গ! জেলা, আলামপুর ও গাডোয়াল তালুক ব্যতীত 
রায়ঢুর জেল] * আমেদপুর, নীলঙ্গ ও উদ্গীর তাঁলুক ব্যতীত বধিদর গেলা; 
কাপারাগোড় তালুক ব্যতীত মাত্রাজের দক্ষিণ কানাডা জেলা এবং মাব্রাজের 
কোয়েম্বাটোর জেলার কোল্লগাল তালুক লইয়া গঠিত)_-৭৪,১৯১ বঃ মাঃ, 
অঃ ২'৩৫ কোটি; (১৫) মাদ্রাজ ( কোয়েম্বাটোর জেলার কোল্লাগাল তালুক, 
দঃ কাঁনাড়া ও মালাবার জেলা ব্যতীত প্রার্ভন মার্রাজের সমগ্র অংশ এবং 
দক্ষিণ ত্রিবাস্কুরের ৫টি তালুক লইয়া নবগঠিত কন্তাকুমারী জেলা লইয়া 
গঠিত )--৫০,১৩২ বঃ মাঃ) অঃ ৩৩৭ কোটি; (১৫) কেরালা ( কন্া- 

কুমারী জেল| ব্যতীত প্রাক্তন জ্িব|ংকুর-কোচিনের সমগ্র অংশ, মান্রাজের 
মালাবার জেল] এবং দঃ কানাড়ার কাসারাগোড় তালুক লইয়া গঠিত )_ 
১৫,৩০৫ বঃ মাঃ, অঃ ১৬৯ কোটি টাকা। 

কেন্দ্রীয় শামনাধ্ধীন এলাকা-_(১) দিলী_(৫৭৩ বঃ মাঃ, অঃ ২৬:৪৪ 

লক্ষ ), (২) হিমাচল প্রদ্দেশ--€ ১০,৮৭৯ বঃ মাঃ) অঃ ১৩৪৯ লক্ষ), (৩) 
ভিপুর!-(8১০৩৬ বঃ মাঃ, অঃ ১১৪১ লক্ষ) (৪) মণিপুর_( ৮,৬২৮ 
বঃ মাঃ, অঃ ৭৭৮ লক্ষ ), (৫) আন্দামান ও নিকোবর--( ৩,২১৫ বঃ মাঃ, অঃ 

০৬৩ লক্ষ) (৬) লাক্ষা্বীপ, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ--( ১১ বং মাঃ, অঃ ০'২৪ 
লক্ষ) (৭) নাগাপাহাড়-তুয়েনপাং অঞ্চল _( ৬,২৩৬ বঃ মাঃ, অঃ ৩৬৯ লক্ষ )* 

(৮) দ্রাদর1 ও নগর হাভেলী _€ ১৮৯ বঃ মাং, অঃ অজ্ঞ(ত ), (৯) গোয়া, দমন, 
দিউ--(১,৪২৬ বঃ মাঃ, অঃ অজ্ঞাত )৪ 

রাজ্যগত শ্বাতস্ত্রবোধ যাহাতে জাতীয় এক্যবোধের অস্থরায় ন। হয় তজ্ঞন্ত 
সমস্ত ভারতকে গাচটি আঞ্চলিক পরিষদ্ধের অধীনে [ (১) উত্তরাঞ্চল (জন্ম 

ঞ ৯ ৮০২-৬১ তারিখের আইন অঙথ অমুসারে রেইহা বৃর্ঠমানে ভারতীয় বুক্তরাষ্থ্রের অন্তর্গত রাজ্যপাল- 

শাসিত রাঙগাসমূহের ভার মর্ধাধাসম্পন্ন | 



৪৭৬ প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও রাজস্থান), (২) পশ্চিমাঞ্চল ( মহারাষ্ট্, 
গুজরাট ও মহীশূর), (৩) দক্ষিণাঞ্চল (কেরালা, মাদ্রাজ ও অস্ত্রী, (৪) পূর্বাঞ্চল 
(উডিথ্বা, বিহার, পঃ বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাপাহাড-তুয়েনলাং 
অঞ্চল) ও (৫) মধ্যাঞ্চল (উত্তব প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ )] বিন্যস্ত কর] 

হুইয়াছে। এই আঞ্চপিক পরিষদ গুলি পরম্পর সংলগ্ন রাজ্যসমূহের প্রশাসন 
ও উন্নয়নেয় ব্ষিয়ে উপদেষ্টার কাঁজ কবিবে। 

পশ্চিম বঙ্গ 

পরিবেশ--১৯৫৬ সাপের ১ল! নভেম্বব তারিখে প্রাক্তন পঃ বঙ্গের সহিত 
বিভাবের পুণিয়। জেলাব কিঘ়দ'শ (ডালকালা-কিষণগঞ্জ-চোপরা-শিপিগুডি 

এই “জাতীয় রাজপথ-টির পুর্বদিকে অবস্থিত ঠাকুরগঞ্জ, গোয়ালপুকুর, ঘুরা, 
ইসলামপুর এবং কিষণগঞ্জ থানা কিয়দংশ এবং উত্তর দিকে অবস্থিত 
গোয়ালপুকুর থানার সমগ্র অংশ এবং কিষণগঞ্জ থানার কিয়দংশ) এবং মানভম 

জেলা কিয়াদংশ (চাষ ও চাপ্ডিল থান। দুইটি ব্যতীত সমগ্র পুকলিয়! মহকুমা) 
লইয়া নবগঠিত পঃ বঙ্গের পত্বন করা হইফাছে। পুথিয়া জেলার অংশটি পঃ 
বঙ্গেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পঃ দ্িনাজপুব ৪ দার্জিলিং জেলার মধ্যে সরালবি 
সংযোগ স্থাপন সম্ভব হহয়াছে। 

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগব, পুর্বে পাকিস্তান ও পশ্চিমে 

বিহাব ও উড়িষ্যাব দ্বারা আবদ্ধ এবং দাজিলিং, জলপাইগ্ুডি, কোচবিহাব, 
পঃ দিনাজপুর, মালদহ, মুখিদাবাদ, নদীয়।, ২৪ পরগণা, কলিকাতা, বারভুম, 
বর্ধমান, বাকুডা, মেদিনীপুর, হুগলী, গা€ডা ও নবগঠিত পুকুলিয়া_-এই ১৬টি 
জেলা লইয়! গঠিত পঃ বঙ্গের আয়তন ৩৩৯১৮ বঃ ম।:, লোকসংখ্যা ৩৫০ 
কোটি । বসতি ঘনত্বের দিক হইতে বিচার করিলে (প্রতি বগমাইলে ১০৩১ 
জন) ভারতের রাজ্যলমূহের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ কেরালার পরেই দ্বিতীয় স্থান 
অধিকর করে। পশ্চিমে মেদিনীপুব ছ্েলার হিজলী হইতে পুর্বে ২৪ পরগণা 
জেলার সীমান্তে রায়মঙ্গল নদীর শাখ। হাঁড়িভাঙ্গার মোহানা পর্যন্ত পঃ বজের 
উপকূল ভাগ বিস্তৃত। এখানে নদীমুখে অসংখ্য ফাড়ি ও ক্ষত ক্ষুদ্র ্বীপ 
আছে। ইহার মধো হুগলী নদীর মোহানায় অবস্থিত সাগরদ্ীপ উল্লেখষোগ্া। 

ভূপ্রকৃতির বিভিন্নত1 হিসাবে পঃ বঙ্গকে নিয়লিখিত ভাগে বিভক্ত করা 
যায়: (১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত দাজিলিং জেলার উত্তরাংশ ; 
€২) উহার দক্ষিণে শিলাবছুল ও পাংশু বর্ণের মৃত্তিকাষুক্ত অব-হিমালয় 
অঞ্চল (দাজিলিং জেলার দক্ষিণ ও জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর ভাগ)? (৩) 
উহার দক্ষিণে জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণাংশ ও কুচবিহার জেল1 লইয়! গঠিত 
অন্ুর্বর ও এ'টেল মৃত্তিকাধুক্ত উচ্চভূমি অঞ্চল; (৪) বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাকুড়া, 

বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমার্থশ লইয়া গঠিত এবং পশ্চিমে রক্তাভ ও 



পশ্চিম বজ ৪৭৯ 

পুর্বে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকাযুক্ত ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব প্রান্তভাগ 
(মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র সন্নিহিত দঃ ভাগ বালুকাময়) ; (৫) বূপনারায়ণ- 
দ[মোদর-ভাগীরথী-বিধোত ও উর্বর পলিগঠিত মধ্যভাগের সমভূমি ; (৬) ২৪ 
পরগণার উত্তরাংশ এবং হাওড! ও হুগলী জেলার পুরবভাগের কিয়দংশ লইয়া 
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। 
৭1 
ওঃ 

৮৫নং চিত্র পশ্চিম বঙ্গ (রাজনৈতিক) 

পলিগঠিত গাঙগেয বনীপাঞ্চল ; এব (৭) ২৪ পরগণাব দক্ষিণ ভাগের প্রায় ৮০ 
মাইল দৈর্ঘ্য এবং ৩০-৩২ মাইল বিস্তারঘুক্ত উপকূলীয় নিম্নভূমি অঞ্চল। এ 
অঞ্চলের মৃত্তিক] লবণাক্ত ও অনুর্বর | 

্রাস্তীয় মৌস্থমী পরিমণ্ডলের অস্গর্গত প: বজের জলবাস্কু সাধারণতঃ উঃ 



৮ প্রাথমিক অথনৈতিক ভূগোল 

ও আর, তবে কতকটা লম্ভাবাপন্ন। শীতকালে শুষ্ধ উঃ পুঃ মৌন্্মী বামুর 
প্রভাবে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় না, শীত অল্লস্থায়ী । গ্রীষ্মে আর্দ্র দঃ পঃ মৌন্থ্মী 
বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মৌহ্থমের প্রথমে “কালবৈশাখী” ও শেষে 
“আশ্বিনের ঝড়" হইয়া থাকে । জলবায়ুর আঞ্চলিক তারতম্যান্ুসারে এই 
দেশকে কয়েকটি জলবাধু অঞ্চলে বিভক্ত কর। যায়| যথা_(১) উত্তরের পাবত্য 
অঞ্চলে গ্রীক্ষ মৃদু, শীত তীব্র ও বৃষ্টিপাত প্রবল (১২০); (২) অবহিমালয় 

অঞ্চলে শীত মৃদু, গ্রীক্ম প্রথর, বৃষ্টিপাত প্রবল (১১৬); (৩) পশ্চিমের নিক্ন- 
মালভূমি অঞ্চলে জলবাষু চরমভাবাপন্ন, বুষ্টিপাত গভে ৫৫”; (৪) মধ্যভাগের 
সমভূমি অঞ্চলে শীত মৃদু, গ্রীষ্ম গ্রথর এবং বৃষ্টিপাত নাতিপ্রবল (গড়ে ৬**)-_ 
জলবাযু মহাদেশীয় প্রকৃতির; (৫) উপকূলাঞ্চলে বৃষ্টিপাত উত্তরের লমভূমি অঞ্চল 
অপেক্ষ। অধিক (গড়ে ৭৫”)--জলবাষু মুহুভাবাপন্ন। 

' পঃ বঙ্গের অধিকাংশ নদ-নদীর উৎস এই রাজ্যের বাহিরে । উত্তরে তিস্তা 
ও ইহার উপনদী রঙ্গিত, ঘীস্, চেল প্রভৃতি হিমালয় হইভে উৎপন্ন হইয়। 
দাঞজিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়া এবং ধরলা, সঙ্কোশ, তোরস।, 
গদীধর, জলঢাক। প্রভৃতি জলপাইগুডি ও কোচবিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হয়! পুর্ব পাকিস্তানে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মালিত হইয়াছে । এই নদীসমৃহ 
অত্যন্ত খরশ্রোত]। বলিয়] নাব্য নহে । প: বঙ্গের সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ নদী গঙ্গা 
ও ইহার শাখানদী ভাগীরখী-হুগলী । ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে উৎপন্ন 
হইয়! অজয়, দামোদর, বূপনারায়ণ, কসাই ও ময়ুবাক্ষী দক্ষিণ দ্রিক হইতে 
এবং জপঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা বাম দিক হইতে ভাগীরথীর ক্ষীণ জলধারাকে পুষ্ট 
করিতেছে। হুগলী, মাতলা, হাডিভাঙ্গা ও গোসাব। বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। 
ইছামতী, পিয়ালী, বিদ্যাধবী প্রভৃতি নদীর গতিও বঙ্গোপসাগরের দিকে । 
গঙ্গার মূলপ্রবাহ পদ্ম! নামে পুর্ব বঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত । ইহার উপনদী 
মহানন্দ৷ তীরে মালদহ শহর অবস্থিত। পশ্চিম বঙ্গের নদীসমূহের অধিকাংশই 
মজা ও বন্াপীড়িত। সম্প্রতি নদীসমূহের বন্যারোধ ও নাব্যতা-বৃদ্ধিকর্সে 
ফামোদর, ময়ুরাক্ষী ও গঙ্গ বাধ পরিকল্পন। গৃহীত হইয়াছে । ইহাদের মধে/ 
দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ ও প্রথমটি অংশতঃ সম্পূর্ণ হইয়াছে। অন্তান্ত নদীসমূহের ও 
সংস্কারসাধন আশু কর্তব্য। 

বর্তমানে এই রাজ্যের গ্রায় ২৭% কৃষিজমি জঙসমেচে সিক্ত হইতেছে, 
তবে পুর্ব অপেক্ষা পশ্চিমাংশেই সেচ কার্ষের প্রয়োজন ও প্রসার অধিক। 
সাধারণতঃ ভোঙ্কার সাহায্যেই জলসেচ কার্য চলে, অবশ্থ উড়িস্যা, হিজলী, 
মেদিনীপুর, দামোদর, ইডেন, বেহুলা, ্ানকুনী, শুভঙ্করী, বক্রেশ্বর প্রভৃতি 
খালের সাহায্যে সেচ কার্য চলিতেছে। মযুরাক্ষী ও দামোদর পরিকল্পনার 
অন্তর্গত থালের সাহায্যেও জললেচের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি 
বিছ্যৎ্চালিত নলকুপের সাহায্যেও সেচ ঝুটধ পরিচালিত হইতেছে । 



পশ্চিম বঙ্গ ৪৭৯ 

পশ্চিম বঙ্গের আথিক সঙ্গতি 

প্রাথমিক উশুপাদন--কৃষিই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক1। * জন- 
শংখযার অর্ধেকেরও অধিক কৃষিজীবি। ধান প্রধান খাছশত্ত | ইহা সর্বত্রই 
জন্মে, তবে উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ বঙ্গেই ইহাব উৎপাদন অধিক। অবশ্য একর 
প্রতি উত্পাদন অতি সামান্য । মুশিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড1 ও মেদিনীপুর 
জেলার অপেক্ষারুত শু ও উচ্চভূমি অঞ্চলে সানান্ত গ্রম ; মুশিদাবাদ, মালদহ 
ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় যৰ, দাজিলিং, বাকুডা, মোঁদিনীপুর ও বীরভূম 
জেলায় ভুট্টা এবং প্রায় সবত্রই সামান্ত ভাল জন্মে । খাগ্শস্ত উৎপাদনে পশ্চিম 
বঙ্গ আত্মনির্ভরশীল নহে । উচ্চভূমি অঞ্চলে সরিষা, তিল, তিসি প্রভৃতি তৈল- 
বীজ, কার্পাস, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি অতি সামান্ত পরিমাণেই জন্মিয়া থাকে। 
দাজিলিং ও জলপাইগুডি জেলায় প্রচুব চা এবং ভাগীরথীর অববাহিকণ, 
দামোদরের নিয় অববাহিক1 এবং পুণিয়া জেলায় প্রচুর পাট জন্মে। তবে 
প্রয়োজনের তুলনায় পাটের উৎপাদন সামান্ত ; মালদহ, মুশিদাবাদ, বীকুডা, 
বীরভূম ও পুরুলিয়া ( রঘুনাথপুরে তসর ) জেলায় প্রচুব রেশম পাওয়া যায়। 
দাজিলিং জেলাব মংপুতে লিক্কোন1, কালিম্পং ও পুলবাজার অঞ্চলে 
বড়এলাচ এবং হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পবগণ! জেলায় প্রচুর নারিকেল জন্মে । 
নাঞ্জিলিং জেলায় প্রচুর কমলালেবু এবং মালদহ, হুগলী ও মুপিদাবাদ জেলায় 
প্রচুর আম এবং সর্বত্রই নানাবিধ ফল পাওয়া ষায়। এদেশে গবাদি পঞ্জ, 
মেষ, ছাগল, হাঁস ও মুরগী পালিত হয়, তবে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিস্তৃত চারণ- 
ক্ষেত্রের অভাব হেতু ইহাদের সংখা অতি সামান্য ও হহারা অতি নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর । খাগ্ঠ হিসাবে মগ্ুত্যের ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
পশ্চিম বঙ্গেই অধিক। এ অঞ্চলে আগ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মত্ত্ত ধৃত 

হয় তবে ধৃত মতস্তের দ্বারা স্থানীয় চাহিদ সম্পূর্ণরূপে মিটান যায় না। পশ্চিম 
বঙ্গ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নহে । বর্ধমান জেলাব বাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে 
উৎকুষ্ট শ্রেণীর কয়ল৷ প্রচুর পাওয়া যায়। দাজিলিং জেলাতেও নিকষ্ট শ্রেণীর 
টাশিয়ারী কয়লাব খনি আবিষ্কৃত হইমাছে। ইহ! বতীত বর্ধমান জেলার 
বিভিন্ন স্থানে মৃতশিল্পের উপযোগী ফাফার কলে এবং বাকুড1 জেলার দক্ষিণ অংশে 

নানা রং-এর থভিমাটি পাওয়া যায়। ময়ুরাক্ষী ও দামোদর বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে 
জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে । আয়তনের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গে বনভুমির পরিমাণ 
অতি সামান্য । উপকূলাংশের বিভক্ত জলাভূমির অরণ্যে (সুন্দরবন ) স্থম্দরী, 
গরান, গেঁউয়া প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বৃক্ষ, সোল) ও হোগলা নামক জলজ উত্তিদ 
উপকূলাঞ্চলে নারিকেল, স্থপারী, খেজুর, তাল প্রভৃতি বৃক্ষ; উত্তর বঙ্গের 
পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চতর অংশে সরলব্ত্রীয় বৃক্ষের বনভূমিতে দেবদারু, পাইন, 



£, প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

ফা প্রভৃতি বৃক্ষ ; নিয়তর অংশে শাল, শিশু, জারুল প্রভৃতি যূল্যবান বুক্ষযুক্ত- 
চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বুক্ষের বনভূমি ও পশ্চিমের মালভূমির স্থানে স্থানে 
পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমিতে শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশ প্রভৃতি বুক্ষ রহিয়াছে । 
আম, কাঠাল, জাম, অশ্বথ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চলের সর্বত্রই 
দেখাযায়। নানা স্থানে বেত এবং পুরুলিয়ার ঝালদ ও বলরামপুরে প্রচুর 
লাক্ষা পাওয়া যায়। 

পরিবহৃন-__স্থল, জল ও আকাশপথে পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।, 
নদ-নদী ও বৃষ্টিপাতের প্রাচুধ ও বর্ধাকালে প্লাবন হেতু উৎকষ্ট ব্লাস্তার বিশেষ 
অভাব রহিয়াছে । তথাপি এই রাজ্যের গ্রযাও ট্রাঙ্ক রোড, উডিষ্কা ট্রাঙ্ক রোড 
প্রভৃতি পথে সার] বৎ্সবই যানবাহন চলাচল করে। ভবিষ্যতে জাতীয় রাজপথ 
নির্মাণ কাধ সম্পূর্ণ হইলে এ রাজ্য হইতে অন্য রাজ্য এবং বাজ্যগত, জেলাগত 
ও গ্রাম্য পথসমূহ পরিকল্পনা অন্থযায়ী নিমিত হইলে এই রাজ্যের বিভিন্ন 
অংশের সহিত যাতায়াত বিশেষ স্থগম হইবে । বাচী, বাকুডা, জামসেদপুর, 

ধানবাদ, বর্ধমান ও বরাকরের সহিত পুরুলিয়া রাস্তার দ্বার] সংযুক্ত । এই দেশের 
উত্তরাংশের মধ্য দিপা উঃ পুঃ রেলপথ এবং দক্ষিণাংশের মধ্য দিয়! পুর্ব ও দঃ 
পুর্ব রেলপথ উহ্াদেব বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সহ প্রসারিত থাকায় পশ্চিম বঙ্গের 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যণসা-বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা হইয়।ছে। 
কলিকাতা ও হাওড1 এই সমস্ত রেলপথের কেন্দ্রস্থল । গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলী, 
রূপনারায়ণ, দামোদর, কাসাউ, মাতলা, বিদ্যাধরী প্রভৃতি লদ্ীগুলিব সাহায্যে 

জলপথে যাতায়াত ও পণ/ পরিবহনের স্থবিধ৷ রহিয়াছে । কলিকাতার 
চতুষ্পার্খস্িত নদী-সংযোগকারী অনেক ছোট ছোট খাল কলিকাতার সহিত 
পার্খববর্তা অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং অন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সহায়তা করিতেছে । গঙ্গা বাধ পরিকল্পন। সম্পূর্ণ হইলে হুগলী-ভাগীরথী-গঙ্গা 
নদীপথের নাব্যতা আরও বৃদ্ধি পাইবে । বিমানপথে কলিকাতা € দমদম 
আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ) ভারতের বিঙিন্ন অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত । 

গৌণ উৎপাদ্ন-_কুষি প্রধান দেশ হইলেও পশ্চিম বঙ্গ অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই শিল্পের জন্ত বিখ্যাত। এদেশেব শিল্পগুলিকে বুহদাযতন যন্্রশিল্প 
ও কুটিরশিল্প এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। বুহদায়তন শিল্পগুলি গ্রধানতঃ 

ছুইটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। (১) বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চল--কলিকাতা বন্দর, 
রাণীগঞ্ড ও ঝরিয়।র কয়লা, রেল ও জলপথে পরিবহনের স্থবিধা এবং 
কাচামালের স্থলভত। প্রভৃতি বছ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার সমন্বয়ে 
কলিকাতা-শিল্পাঞ্চল গভিয়। উঠিয়াছে। এ অঞ্চলের সর্বপ্রপান শিল্প পাট শিল্প । 

ইহ]1 ব্যতীত বস্ত্র, ইর্চিনিয়ারিং, এযালুমিনিয়াম, রাসায়নিক, মৃৎশিল্প, প্রসাধন, 
কাগজ, রবার, চর্ম, মোটর গাড়ী প্রভৃতি সংক্রান্ত নানারপ শিল্প এ 
ঞ্চলে গর্তি্া উঠিয়াছে। (২) অুসানলোল শিল্পা্চদ-_ছোটনাগপুরের 



ন্ক্ব 

পশ্চিস ব ৪৮৯ 

মালভূমি হইতে লৌহ আকর, ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর, ও বজ্মাইট, রানীগঞ্জ ও 
ঝরিয়ার কয়লা, ডি. ভি. সি'র বিদ্যুৎ, কলিকাতা বন্দরের সান্গিধ্য এবং রেলপথে 
পরিবহনের স্থুবিধ! হেতু এ অঞ্চলে লৌহ ইম্পাত ( বার্নপুব ), বেলইঞ্জিন 
( চিত্তরঞ্জন ), টেলিফোনের তার ( রূপনারায়ণপুর ), এযালুমিনিয়ম, সাইকেল, 
কাগজ, মৃৎশিল্প, চুলী নির্মাণের ইষ্টকঃ কোক-কয়লা প্রস্তত প্রভৃতি বহুবিধ শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। দুর্গাপুরে একটি নৃতন ইস্পাত কারখানা! ও কয়লা 
হইতে কোক ও গ্যাস প্রস্ততের কারখানাও স্থাপিত হইতেছে । উপরোক্ত 
ছুইটি শিল্পাঞ্চল ব্যতীতও দাজিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা ও তৎসংক্রাস্ত 
শিল্প, মুশিধাবাদের বেলডাঙ্গায় শকরা শিল্প ও খড্গপুর এলাকাম্ম রেলের 
ন্তপাতি নির্মাণ উল্লেখযোগ্য । 

পশ্চিম বঙ্গের কুটির শিল্প অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ । ইহাদের মধ্যে 
তাত শিল্প ( শান্তিপুব, ফরাসডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, 
মুশিদাবাঁদ, হাওডাঁ, হুগলী, পঃ দিনাজপুব ), বেশম শিল্প ( মুশিদাবাদ, বীকুড।, 
মালদহ, পঃ দিনাজপুব ), কাস ও পিতলের বাসন ( মুখিদাবাদ ) লৌহদ্্রব্য, 
মুৎশিল্প, কাচ, উত্ভিজ্ঞ তৈল, সাবান, কাঠের খেলনা, আসবাবপক্ত, নারিকেলের 
ছোবডা ও দভি, মাছুব, ভালাচাবি, বিডি, লবণ, গুড, শঙ্ঘ, ন্বর্ণ-রৌপ্য, বাশ- 
বেত, খাদি প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প উল্লেখযোগ্য । 

বাণিজ্য- পাটজাত ত্রব্য, চা, তৈলবীজ, লাক্ষ।, চামডা, কয়লা, লৌহ, 
ম্যাঙ্গাণীজ প্রভৃতি এই রাজ্যের প্রধান রপ্তানী এবং খাচ্দ্রবা, ইম্পাত, 
ধাতুদ্রব্য, মোটব গাভী, কলকজা যন্ত্রাপাতি, ওষধ, কীচদ্রব্য, চিনি, কেরোসিন, 
খিলাসদ্রব্য প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রধান আমদানী ভ্রব্য। 

বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র- সমুদ্র হইতে ৮* মাঈল দূরে হুগলী নদীর 
পূর্বতীবে অবস্থিত কলিকাতা এই রাঁজ্যের রাজধানী, ভাবতের শ্রেষ্ঠ 
নগব ও বন্দর এবং পুব তারতের প্রধান বাণিজ্য ও বেলকেন্ত্র। কলিকাতার 
নিকটবর্তী দ্বমর্দম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। ভায়মণ্ড হারবার 
কলিকাতাব দক্ষিণে হুগলী নদীর মোহনার অনতিদূরে অবস্থিত বন্দর । ইহ 
রেলপথে কলিকাতার সহিত সংযুক্ত । হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত 
হাওড়া পুঃ ও দঃ পুঃ রেলপথের প্রান্তিক স্টেশন, শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহ! 
একটি সেতুর দ্বার! কলিকাতা শহরের সহিত সংযুক্ত । ম্বাপিদাবাদ, শিলসি- 

গুড়ি, কালিম্পং, শ্রীরামপুর, রাণীগঞ্জ আসানসোল, বাটানগর, 
বহরমপুর, চিত্তরঞ্জন অন্তান্ত শিল্পবাণিজ্যকেন্ত্র। মালদহ রেশম 
আমের জন্ত বিখ্যাত। হুগলী €জলার চন্দননগ্কার হুগলী নদীর তীরে 
অবস্থিত একটি বন্দর ও বাণিজ্যকেন্্র। ঝালদ। ( তসরশিল্প ) ও বজরামপুর 

(লাক্ষা শিল্প) পুরুলিয়ার বিখ্যাত শিল্প-বাণিজ্য-কেন্ত্র। আন্রা দঃ পুঃ রেলপথের 
অন্যতম প্রধান জংশন স্টেশন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভুর্গাঞুর একটি 

৩১ 



প্রাথমিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

ল্বগঠিত শিল্পাঞ্চল । শিল্প সংগঠনে বিরাট সভভাবনা-পুর্ন দর্গাপুরকে ভারতের 
ভবিস্তৎ কন বল! হয়। বুট পশ্চিম জার্শানীর তথা সমগ্র ইউরোপের একক 
বৃহত্তম কমল! খনি ও শিল্পাঞ্চল । বূঢ় অববাহিকায় লৌহ আকরের অসপ্ভাব 
রহিয়াছে, কিন্তু তৎসত্বেও স্পেন, সুইডেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে 
আমদানীকৃত লৌহ আকরের সাহায্যে এ অঞ্চলে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ 
লৌহ ও ইম্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । অবশ্ট রাইন নদী ও তৎসংলগ্ন 
খালসমূহ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছে । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে 
দুর্গাপুর পশ্চিম বঙ্গের একটি উল্লেথযোগ্য শিল্পকেজ্জে পরিণত হইতে চলিয়াছে। 
এখানে একটি বিরাট ইস্পাত কারখানা ও কয়লা হইতে কোক ও নান। 
উপজাত ভ্রব্য নির্মাণের কারথানা স্থাপিত হইতেছে । পরবর্তীকালে এই ছুইটি 
শিল্পকে ভিডি করিয়া আরও নূতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠান এ অঞ্চলে গভিয়া 
উঠিবে সন্দেহ নাই । ছুর্গাপুরের নিকটেই রাণীগঞ্জে প্রচর কয়ল। রহিয়াছে, 
তবে লৌহ আকর আপিবে উডিষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে । দুগীপুগের 
জলাধার হইতে বন খাল কাটিয়। পারবহন ব্যবস্থারও স্থবিধা কর] হইতেছে । 

বূড ও দুর্গাপুরের শিল্প সংগঠন বিষয়ে সাদৃশ্ত আছে বলিয়! দ্ুগাপুরকে ভাগতের 
ভবিষ্যৎ রূঢ বল। হয়। 

ল্তিশ্শি 

ভারতের চা-শিল্প (00181) 768. 171055£5)--ভারতে ৬০০০-এবও 
অধিক চা-বাগান রহিয়াছে । ইহার ২০% পাঞ্জাবে এবং ১১% আসামে 
অবস্থিত। পাঞ্জাবের চাঁবাগানের গড আয়তন ৪ একর মাত্র, কিন্ত আসামের 
চাঁবাগানের গড আয়তন ৪০* একরেরও অধিক | প্রতি চা-বাগাণের নিজস্ব 
চা-গ্রস্ততের কারখানা রহিয়াছে । চা-পাতা তুলিবার পর অনতিবিলম্বে 
চ।-প্রন্তত কাধ আরম্ভ করা প্রয়োজন, নতুবা পাতা শুষ্ক হইয়] যায় । এই 
কারণেই, চাঁ-শিল্পাগারসমূহ চা-ক্ষেত্রের কেন্দরস্থলেই স্থাপিত হয়। ভারতীক্ক 
চা-শিল্পে বর্তমানে ৫* কোটি টাক পরিমিত মূলধন ও ৯" লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত 
রহিয়াছে । ১৯৫০ ও ১৯৫৬ সালে যথাক্রমে ভারতে প্রায় ৬০০০ ও ৬৬৩৬ 

লক্ষ পাউও প্রস্তত হয়। মোট উৎপন্ন চাঁএর গ্রায় ৮*% পশ্চিম বঙ্গ ও 

আসাম হইতে আসে। ভারতের সমগ্র চ1 উৎপাদনের প্রায় ২৫ ভাগ 
দেশাভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগই বিদেশে রগ্টানী হইয়া যায়। 
১৯৫৫-৫৬ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪০১০ লক্ষ পাঃ। উহার মধ্যে 
যুক্তরাজ্য ২৮১০ লক্ষ পাঃ, ক্যানাভা, ১৭০ লঃ পাঃ, অন্টেপিয়া ৬০ লঃ পাঃ, মিশর 
১৫* ল: পাঃ, যুক্করাষ্্র ২৫০ লঃ পাঃ এবং ফ্রাম্প, নিউজীল্যাও প্রভৃতি অন্যান্ত 
দেশ অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করে। 



পশ্চিম বঙ্গ ৪৮৩ 

বর্তমানে সিংহল, যবদ্ধীপ, স্থমান্রা, চীন, জাপান, ফরমোজা এবং ভিয়েখনাম 

প্রভৃতি দেশ ইউরোপ এবং আমেরি কাব বাজারে ভারতীয় চা-এর সহিত তীত্র 
প্রতিযোগিত। চালাইতেছে । ভারতীয় চা-রপ্তানীর ক্রমক্ষীয়মীণ পরিমাণের 
দিকে লক্ষ্য রাখিলে ইহাই মনে হয় যে চা-এর উৎকর্ষ বিধ।ন এবান্ত প্রয়োজন 
এবং দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে ভারতীয় চ-এর চাহিদ। বুদ্ধি করা৷ প্রয়োজন। 
“কেন্দ্রীয় চা-বো” বিজ্ঞাপন এবং প্রচারকাধেব ছ্বারা ভারতীয় চা-এর চাহিদ। 

বৃদ্ধি করিবার চেষ্ট। করিতেছে এবং এদিকে কিছুদূর সাফল্যলাভও যে করিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

চা-বাগান অঞ্চলে কয়ল৷ প্রেরণ অত্যন্ত ব্যয়লাপেক্ষ হইয়া ওঠায় চা-এর 
উৎপাদন বা বৃদ্ধি, শ্রমিক সমস্য, রাসায়নিক সারেব অপ্রাচর্য হেতু চা-এর 
উৎপাদন হ্রাস এবং চা-বাক্পসের অভাব ও উৎপাদিত চায়ের অপকর্ষ হেতু 
বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় চা-এর চাহিদ। হ্রাস পাইতেছে। তবে সম্প্রতি 
ভারত সবকারের সহায়তায় কারখানাসমূহের সম্প্রলারণ ও উৎপাদন সৌকষ- 
সাধন, সারেব সরবরাহ বুদ্ধি, শ্রমিক সমস্তাব সমাধান, অর্থপাহাষ্য, চা-বাক্মের 
সরবরাহ বৃদ্ধি, চা-এর উতকর্ষপাধন এবং মধ্যপ্রাচ্য, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে 

অধিকতর পরিমাণে চা বিক্রপ্ন প্রহ্বতি ব্যবস্থা অবলদ্িত হওয়ায় ভারতীয় চা- 
শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিবে বলিয়া আশ কব যায়। 

প্রশ্নোত্তর 

1,075 2 00166 8০000 01 006 50010020010 £০06181)5 0৫ ৮65: 0367£91, 

(0. 0.:54) 

( পশ্চিম বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ সংক্ষেপে লিখ। ) পৃঃ ৪৭৮৪৮২) 
2, 40001500715 006 00016 0102 01 17)019 ” 10500 0015 8 986610610, 

(0০. 0.46) 

(“ুর্গাপুর ভারতের ভবিস্তুৎ রূঢ"' এই উক্তির যাথার্থ প্রমাণ কব ।) (পৃঃ ১৮১-৪৮৩) 
3, ঢ011)6 01161150106 00৬610910761)6 01 00৩ 1100150 01 [109, 

(ভারতীয় চ1 শিল্পের সম্প্রসারণ সম্গবে যাহ! জান সংন্ষেপে লিখ ।) (পৃঃ ৪৮২-৪৮৩) 
4. ৬/1102 2 01161 ৪০০০৮ ০ 06 12186 56216 27192850165 01 ৬7656 3217851 

10061 006 0110৬106 1)6805 (19 ৭5 01 11080560165 2190 00015011786 

০610665 ১ (21) 1২8৬7 17086611015 ১ (111) 77090005017 , (1৮) [90902 ৪150 0090059, 

(0) উৎপাদক অঞ্চল ও শিল্পের প্রকৃতি , (1) কাচামাল ; (111) উৎপাদন ; এব" (1%) শ্রমিক 

ও বাজার উল্লেথপূর্বক পশ্চিম বঙ্গের বুহদায়তন শিল্প সম্পকে সংক্ষেপে লিখ |) (77,561) 

5, ৬৬16৩ 2 01061 50009018601 006 88010010015] 155001568, 1010618)] 65001 

565 800 17300501165 ০01 ৬650 73611, (73. 5,163) 

( পশ্চিম বঙ্গের কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও শিল্প সন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রিঘবদী লিখ । ) 


















